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1 Inledning  

”Förra årets översiktsrapport slutade med orden: ’Vi bedja om 

väckelse!’ Våra svaga böner har Gud hört” skriver Gustaf 

Kihlström i sin rapport om läget i EFS:s (Evangeliska 

Fosterlands-Stiftelsens) 1:a distrikt för verksamhetsåret 1950.1  

Året därpå rapporterar Kihlström att väckelsen fortsätter och 

sprider sig successivt vidare över sockengränserna, från Hortlax 

socken, via Piteå socken, upp till Neder-Luleå.2  

Från sommaren 1950 fram till och med 1956 sökte någonstans 

mellan 300–400 människor medlemskap i de lokala EFS-

föreningarna efter att ha haft en omvändelseupplevelse bestående 

av stark syndanöd och muntlig bekännelse av Jesus som sin 

personliga frälsare. Flera av dem som var medlemmar i förening-

arna redan före väckelsen drabbades också av behovet av att helt 

avgöra sig för Jesus, samtidigt som andra gamla medlemmar 

ansåg att det inte fanns någon anledning för dem att dras med i 

väckelsen, eftersom de ansåg sig redan vara frälsta.  

Omkring trettio år senare genomförde Magnus Aasa intervjuer 

med personer som själva var med i händelserna centrum. I hans 

studie kan vi se hur väckelsen i hög utsträckning ägde rum under 

vårvintrarna. Föreningarna inom Hortlax församling blev först 

drabbade vårvintern 1951. Året därpå bröt väckelse ut i byarna 

inom Piteå landsförsamling. Slutligen kom väckelsen till 

Munksund 1955.3 

                         
1 Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens årsberättelse och matrikel 1951, s. 21 
2 Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens årsberättelse och matrikel 1952, s. 20.  
3 Aasa 1989, s. 24–53.  
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Ett genomgående mönster var att ett antal predikanter och 

präster kallades att predika och undervisa två till tre gånger om 

dagen i en knapp vecka under de bibel- och böneveckor som 

kontinuerligt anordnades. Denna undervisning tenderade att 

betona människans synd, Guds nåd och vikten av omvändelse; att 

avgöra sig helt (och inte bara ”delt”) för Jesus. Stor vikt ska också 

ha lagts vid att bekänna denna plötsliga omvändelse högt inför 

övriga församlade. Det var även starka känsloyttringar, gråt, 

knäfallande och sång.4 En av Aasas informanter underströk hur 

de unga vuxna efter mötena gick hem till varandra och satt uppe 

långt in på småtimmarna och sjöng. De sjöng så oerhört mycket.5 

Genom min egen uppväxt i närheten av de föreningar som 

Kihlström inkluderat i denna väckelse har jag själv, 50 år efteråt, 

indirekt mött väckelsen genom anekdoter och varma minnen från 

dem som var med. Väckelsen framstår onekligen som viktig både 

för EFS-föreningarna och deras medlemmars identitet och 

självbild. Det som skedde under väckelsen, de praktiker och den 

teologi som betonades har kommit att leva kvar i folkminnet 

bland dem som var EFS-medlemmar runt millennieskiftet. 

Praktikerna och teologin kan alltså ses som uttryck för en viss 

sorts identitet som under åtminstone 50 år har hunnit växa fram 

och befästas hos EFS-folket. 

  

                         
4 Aasa 1989, s. 33–36. 
5 Aasa 1989, s. 12. 
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1.1 Bakgrund 

 

Att tydligt få grepp om EFS:s framväxt i pitebygden är inte helt 

enkelt. För det första var de flesta missionsföreningarna i 

området, som hade anknytning till EFS på något sätt, egentligen 

så kallade DUF-föreningar. DUF (De Ungas Förbund) var EFS:s 

ungdomsorgan, bildat 1902 med ett mål att föryngra och vita-

lisera moderorganisationen. DUF var del av EFS men på samma 

gång också sin egen organisation. De lokala föreningar kunde vara 

anslutna till DUF:s riksorganisation utan att vara direkt anslutna 

till EFS, åtminstone utifrån hur föreningarna är uppdelade i 

EFS:s matriklar under 1940- och 1950-talen.6 

Vid 1950-talets inträde var de flesta DUF-föreningar i pite-

bygden alltså anslutna till DUF utan att vara anslutna till EFS. 

Dock fanns en indirekt anslutning till EFS genom de 

kretsmissionsföreningar som flertalet DUF-föreningar var 

anslutna till. För att göra detta lite mer konkret: Hortlax 

missionsförening var en kretsförening ansluten till EFS. 

Medlemmarna i denna kretsförening var de olika DUF-förening-

arna i respektive by inom Hortlax församling, det vill säga DUF-

föreningarna i till exempel Hortlax, Bergsviken, Blåsmark och 

Storfors. Dessa DUF-föreningar var således anslutna dels till 

kretsmissionsföreningen, dels till DUF:s riksorgan, men alltså inte 

direkt anslutna till EFS. Dessutom hade EFS ett länsförbund i 

Norrbotten, bildat 1908 och därefter ombildat på 1930-talet, till 

vilken de flesta DUF-föreningar i Norrbotten var anslutna. Det 

                         
6  Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens årsberättelse och matrikel, 1946–1956. 
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var ofta genom länsförbundet som föreningarna fick sin första 

organisatoriska relation med EFS.7  

För att komplicera bilden ytterligare startades de allra flesta 

missionsföreningar i pitebygden under det första decenniet på 

1900-talet som en del av Svenska kyrkans arbete utan någon 

koppling till vare sig DUF eller EFS. Från 1912 kunde missions-

föreningarna också ansluta sig till det svenskkyrkliga Piteå 

sockens ungdomsförbund, som blev en geografiskt närbelägen 

organisatorisk samlingspunkt för föreningarna.8  

Förvisso bildades en bönhusförening i Piteå stad 1856, men 

först 1890 ombildades den och kom att bli Piteå stads evangelisk-

lutherska missionsförening. Före det, 1874, bildades en missions-

förening i Piteå landsförsamling på initiativ av komministern i 

församlingen. På liknande sätt bildades även övriga missions-

föreningar i södra Norrbotten inom ramen för kyrkans arbete, 

ofta med en präst som ordförande.9 Det fanns dock både 

provinsombud–inte sällan en präst–och EFS-kolportörer i 

området, men missionsföreningarna såg ingen anledning att 

ansluta sig till EFS utan fann sig väl i kyrkans organisation.  

Curt Carlsson menar att perioden runt 1920 präglades av en 

regional organisatorisk dragkamp mellan EFS och Svenska 

kyrkan gällande både ungdomsföreningarna och missions-

föreningarna. I pitebygden ”vann” tillslut EFS:s ungdoms-

                         
7 Backlund 1989, s. 36–37. 
8 Carlsson 1979, s. 73–74, 84–97.  
9 Backlund 1989, s. 29. 
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organisation och snart var all kristen barn- och ungdoms-

verksamhet i pitebygden inordnad inom DUF:s ramar.10  

Trots denna dragkamp verkar relationen mellan EFS och 

Svenska kyrkan i Norrbotten ändå ha varit god fram till 1950-

talet. En av Magnus Aasas informanter hävdar att ”[f]ör EFS-

folket i Pitebygden hade EFS och Svenska kyrkan alltid varit 

densamma … När väckelsen kom blev det ganska snart 

spänningar mellan väckelsefolkets och kyrkans representanter.”11 

Således kan sägas att föreningarna i pitebygden som idag är 

anslutna till EFS har gått en lång väg från svenskkyrkliga 

missionsföreningar, via DUF och slutligen in i EFS, något som 

rimligtvis borde påverka hur föreningarna förstår sig själva, både 

i förhållande till resten av EFS och till sin egen historiska 

bakgrund.  

När väckelsen i pitebygden på 1950-talet beskrivits, har det 

framför allt gjorts av de personer som själva hade en stark 

omvändelseupplevelse och sedan valde att bli medlemmar i den 

lokala föreningen. Deras berättelser representerar en viss typ av 

självförståelse, både för dem själva som ”omvända individer”, och 

som en gruppsjälvbild av att de är del av en förening som är en 

”väckelseförening” eller kanske en ”typisk EFS-förening”.  

Dessa självbilder kan bara definieras om de på något sätt står 

i relation till något annat. ”Jag som är omvänd, är inte som du, 

för du är inte omvänd” eller ”i vår förening sjunger vi den här 

sången, för vi är EFS:are, och den sången sjungs i EFS”, för att 

måla upp två enkla exempel. Berättelserna uttrycker både 

                         
10 Carlsson 1979, s. 172–176. 
11 Aasa 1989, s. 41. 
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individens identitet och föreningens gruppidentitet. Det uttrycker 

vem man är både genom att knyta ann till andra individer eller 

grupper som är ”som oss”, men också genom att ta avstånd från 

sådant som ”inte är som oss”, i spänningar mellan det interna och 

det externa. För EFS-föreningarna i pitebygden på 1950-talet 

borde grupper som de tidigare har tillhört eller för närvarande 

tillhör, såsom Svenska kyrkan och EFS, vara typiska grupper som 

föreningarna på olika sätt preciserar sin självbild gentemot. 

Samtidigt finns kanske andra grupperingar både inom och 

utanför föreningen som bidrar till föreningens egen självbild och 

identitet.12  

Eftersom väckelsen och de föreningar som upplevde den 

framför allt har beskrivits från ett specifikt håll, från nya 

gruppmedlemmar, ger detta en viss bild av föreningarnas 

identitet och självbild. Men det finns betydligt fler medlemmar i 

föreningarna än just ”väckelsegruppen”. Föreningsledningen är 

en sådan grupp, som i någon mening skulle kunna sägas 

representera en helt annan del av föreningen än vad 

”väckelsegruppen” gör. I ledningen sitter ofta personer som varit 

med i föreningen en längre period, som ofta tvingas förhålla sig till 

många, mindre grupperingar inom den stora gruppen och som 

således potentiellt skulle kunna ha en delvis annorlunda bild av 

föreningen. Ju fler delar av en grupp som får möjlighet att 

beskriva vem gruppen är och inte är, desto mer helhetlig bild av 

                         
12 Se t.ex. Jenkins 2014, s. 17–28. För längre resonemang och definition av iden-

titetsbegrepp och skapandet av identiteter utifrån Jenkins teorier om identi-

tetsskapande se rubriken teori nedan.   
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gruppens identitet kan komma till uttryck. Detta ska denna 

studie försöka bidra till.  

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna studie är att beskriva och definiera 

självförståelsen och identiteten hos EFS-föreningar i pitebygden 

under 1950-talet som befann sig i en period av väckelse. Fokus 

ligger på föreningsledningsperspektiv samt spänningsfälten 

mellan interna och externa aktörer. 

För att kunna uppnå detta syfte ämnar jag besvara följande 

frågeställningar: 

• På vilka sätt uttrycker styrelserna identitet och 

självförståelse? 

• Om, och i så fall på vilka sätt, syns förändringar i hur 

styrelsen uttrycker identitet/självförståelse under 

undersökningsperioden? 

• Går det att se några mönster i huruvida styrelsernas 

identitetsuttryck sker genom närmanden eller avstånds-

taganden till andra grupper, såsom EFS nationellt, den 

lokala svenska kyrkan eller andra grupper? 
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1.3 Avgränsning och källor  

 

För att uppnå studiens syfte och kunna ge svar på 

frågeställningarna krävs ett källmaterial. Detta material är också 

nära knutet till de avgränsningar som krävs för att studien ska bli 

genomförbar. I pitebygden finns ett 30-tal EFS-föreningar, och 

sammantaget är det bevarade arkivmaterialet mycket 

omfattande. Eftersom studiens syfte är att undersöka föreningar 

som upplevde väckelse på 1950-talet har dock en ganska drastisk 

avgränsning kunnat göras relativt enkelt.  

Utifrån Magnus Aasas beskrivning av väckelsen utkristall-

iserar sig två geografiskt begränsade områden: ett par byar söder 

om Piteå stad och ett par byar sydväst om Piteå stad. För 

enkelhetens skull kommer dessa två grupperingar gå under de 

gemensamma benämningarna ”de södra byarna” och ”de västra 

byarna”.  

Flera av föreningar som potentiellt kunnat vara intressanta för 

studien har tyvärr behövt utgå då deras arkiv inte har kunnat 

lokaliseras och blir därför omöjliga att studera närmare här. 

Särskilt kan avsaknaden av föreningen i Jävrebyn, vars arkiv inte 

kunnat påträffas, ses som en brist för studien. Jävrebyn var 

platsen för väckelsens stora utbrott i februari 1951, och 

föreningen är på många sätt intressant, inte minst på grund av sin 

nära relation till den lokala baptistförsamlingen och det är rimligt 

att tro att materialet från Jävrebyn skulle kunnat tillföra denna 

studie värdefulla perspektiv.  

Av de föreningar som fortfarande inbegrips av kriterierna att 

tillhöra pitebygden, ha upplevt väckelse på 1950-talet samt ha ett 
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lokaliserat arkivmaterial bevarat har egentligen endast en 

förening utgått, nämligen EFS Hemmingsmark, då det enda 

bevarade materialet är juniorföreningens arbetsmötesprotokoll 

samt kassaböcker för perioden 1940- och 1950-talet, men 

ingenting från någon DUF-förening eller EFS-förening. Således 

har antalet föreningar som efter avgränsningen fortfarande varit 

aktuella varit totalt sju.  

När det kommer till den kronologiska avgränsningen har 

utgångspunkten varit just väckelsen. Här har jag valt att inte dra 

upp en rigorös linje för vad som räknas som innanför eller utanför 

den kronologiska linjen. Utgångpunkten har varit att börja 

undersökningen 1947, tre år före väckelsens första tecken, fram 

till 1960 då väckelsen enligt Magnus Aasas informanter definitivt 

slutade.13 Detta har dock inte följts till punkt och pricka. Av 

någon anledning har styrelseprotokoll och annat bevarat material 

tenderat att avta ju fler år som gått efter väckelsen. Detta är till 

exempel särskilt tydligt i Blåsmarksföreningen, vars styrelse 

antingen näst intill upphörde med styrelsemöten runt 1955, eller 

bara inte protokollförde dem så noga. Protokollsboken finns kvar, 

men innehåller, som sagt, väldigt få möten under andra halvan av 

1950-talet.  

Av det som faktiskt finns att tillgå kan mycket av 

källmaterialet konsulteras vid föreningsarkivet i Luleå. Totalt 

fem av de sju föreningarna förvarar sina arkiv där, främst 

protokollsböcker, matriklar och kassaböcker. Även tre kortare 

historieskildringar i form av jubileumsskrifter för Blåsmarks och 

Svensbyns föreningar har bevarats i arkiven. Protokollen har ofta 

                         
13 Aasa 1989, s. 32. 
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haft formen av diskussionsprotokoll, där värdefull information 

kunnat utvinnas. Det bör dock understrykas att protokollen trots 

allt är av mycket skiftande karaktär, där inget tydligt mönster 

går att urskilja. Samma sekreterare har ibland redogjort för långa 

diskussioner och ibland endast noterat beslut. Detta är 

genomgående för alla föreningar som studerats.  

Särskilt intressant har det varit att följa sångernas plats i 

styrelsemöten, medlemsmöten och årsmöten, där framför allt 

Bergsvikens och Munksunds förening har varit väldigt noggranna 

att notera vilka sånger ut Sionstoner som sjungits vid varje 

protokollfört möte. På så sätt har sångerna kunnat användas för 

att i viss mån visa på ämnen som varit centrala för föreningarna. 

De har även varit noggranna med att notera vilket bibelord 

eller vem som författat betraktelsen som lästs som inledning vid 

varje möte. Här kan dock inte innehållet identifieras på samma 

sätt, då det inte framgår vilken av betraktelserna som lästs, 

endast vem som skrivit den.  

Även årsberättelserna, som i stor utsträckning bevarats, har 

gett intressant information då styrelserna ofta har inlett med en 

längre teologisk utläggning kretsande kring ett utvalt bibelord. 

Ofta citeras någon sång och vissa uppmaningar till föreningen 

förmedlas. Denna del av källmaterialet blir speciellt värdefullt då 

det ger en inblick i vad styrelserna tycks ha ansett vara särskilt 

angeläget i föreningen vid givna tidpunkter samt om det finns 

vissa teologiska områden som särskilt lyfts fram.  

EFS-föreningen i Hortlax förvarar sina arkivhandlingar i den 

egna kyrkolokalen. Även detta arkiv består av diskussions-

protokoll från styrelse- och årsmöten som kunnat bidra till 
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förståelsen av föreningens situation, samt verksamhetsberättelser 

med långa, teologiska och förmanande inledningar.  

Roknäs EFS:s arkivhandlingar finns hemma hos Tore 

Sandström. Det innehåller ett liknande material som det som 

bevarats från överiga föreningar: protokollsböcker med 

diskussionsprotokoll från styrelse-, medlems- och årsmöten, 

matriklar, kassaböcker och ett antal årsberättelser.  

Sammantaget är mängden material förhållandevis stort och ett 

visst urval har krävts även här. Valet har fallit på att i första hand 

koncentrera mig på protokollsböckerna, då de kan anses vara 

relativt likvärdiga mellan de olika föreningarna. På så sätt kan en 

nyanserad jämförelse uppnås, där alla föreningar kunnat bidra till 

förståelsen av EFS-föreningarnas situation i pitebygden under 

1950-talet. Ofta har också årsmötesprotokoll och verksamhets-

berättelser varit införda i protokollsböckerna. 

Jag har valt att inte undersöka kassaböcker, dels då mängden 

kassaböcker varit stor (föreningarna verkar ha varit mest måna 

om att spara just dessa), dels för att de viktigaste ekonomiska 

besluten också finns dokumenterade i protokollsböckerna. Där 

finns till exempel notiser om till exempel gåvor till EFS:s yttre 

mission eller Svenska kyrkan. Även föreningarnas matriklar har 

valts bort, framför allt då dessa varit så inkonsekvent 

uppdaterade att bara mycket begränsad information hade kunnat 

utvinnas genom en noggrann studie av dem.  Det har visat sig att 

rapporterna om medlemsantal i samband med EFS:s årsmöte med 

tillhörande handlingar har varit bättre uppdaterade och väl så 

pålitliga när det kommer till föreningstillväxt och medlemsantal.  
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Det material som studerats är alltså i huvudsak författat av 

styrelsen för respektive förening. Men genom att också använda 

de direkt återgivna citaten i Magnus Aasas uppsats, samt varsamt 

beakta Aasas friare återgivningar från intervjuer, kan även de 

”vanliga medlemmarna” få chansen att uttala sig kring hur de 

upplevde föreningarna under 1950-talet. Eftersom Aasas 

informanter bestod av såväl personer som blev medlemmar på 

grund av väckelsen, som sådana som var medlemmar både före 

och efter väckelsen samt dessutom en person som valde att gå ur 

sin förening efter väckelsen ger detta ett relativt brett perspektiv. 

På så sätt hoppas jag att Aasas informanter ska få tala en andra 

gång och genom det bidra till en bättre och mer nyanserad 

förståelse för väckelseföreningarnas identitet under en 

omvälvande period.  

1.4 Tidigare forskning 

 

Själva väckelsen i pitebygden på 1950-talet har inte tidigare varit 

föremål för någon omfattande forskning. Endast den redan 

nämnda D-uppsatsen av Magnus Aasa, EFS-väckelsen i 

Piteåbygden under 1950-talet – en dokumentation (1989), har 

väckelsen som huvudföremål. Det är uteslutande en intervjus-

tudie vars fokus ligger på de första åren av väckelsen, lokaliserad 

till Hortlax församling, men Aasa visar också i korthet på hur 

väckelsen spreds vidare till Infjärdenområdet samt till 

Munksund.  
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Vidare beskriver Aasa, även detta utifrån intervjuer, 

förkunnelsen vid väckelsemötena. Enligt Aasa handlar det i stor 

utsträckning om människans totala förtappenhet och Guds 

enorma nåd, samt vikten att hålla sig borta från ”världen” för att 

undvika att falla i synd igen efter omvändelsen. Även ”munnens 

bekännelse” var viktig för att omvändelsen till fullo skulle 

räknas.14 Aasa menar också att EFS och Svenska kyrkan allmänt 

sågs som en enhet i pitebygden fram till 1950-talet. Det vanligaste 

var att både delta i kyrkans gudstjänster och EFS:s 

verksamheter. I och med väckelsen ändrades detta och 

splittringar och kyliga relationer mellan EFS och Svenska kyrkan 

uppstod.  

Curt Carlssons avhandling Samhörighet och separation – Kyrkan 

och EFS i pitebygden och skelleftebygden (1979) berör också 

väckelsen, men snarare som en av flera bidragande faktorer till 

EFS:s alltmer separatistiska hållning i pitebygden. I grova drag 

kan Carlssons historieskrivning sammanfattas som att just 

samhörighet som under 1920-talet och framåt går mot en alltmer 

avståndstagande hållning från både EFS:s och Svenska kyrkans 

sida, för att sluta i EFS:s separatistiska nattvardsgångar under 

1960- och 1970-talen. Särskilt intressant för en studie om 

väckelsen i Piteå älvdal är Carlssons avhandling gällande EFS:s 

lokala historia i Piteå och bakgrunden till situationen mellan EFS 

och Svenska kyrkan på 1950-talet i pitebygden. 

Henry Wiklunds avhandling Predikant, pastor, präst: 

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens samfundsproblematik 1940–

1972 (1979) visar på EFS:s utveckling från en ”inomkyrklig 

                         
14 Aasa 1989, s. 34. 
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rörelse till självständigt trossamfund inom kyrkan”.15 Framför 

allt visar Wiklund på de schismer som funnits mellan predikant-

kåren och EFS:s styrelse, där de senare kontinuerligt försökt dra 

Stiftelsen mot en enhetlig kyrklig linje, medan predikanterna 

alltmer sökt auktoritet som någon form av ämbetsbärare. Inte 

minst tar detta sig uttryck i konflikter kring fria nattvardsgångar. 

Wiklunds avhandling visar också indirekt på det intressanta läget 

inom Luleå stift, som å ena sidan inrymmer de kyrkligt välvilliga 

i Västerbotten och å andra sidan de i framkant separatistiska 

åsikterna i Norrbotten. Det verkar som att Luleå stift innehåller 

ytterligheterna inom EFS.  

Vidare är Torbjörn Larspers avhandling Konfessionalitet och 

medbestämmande – Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens struktur och 

den nyevangeliska väckelserörelsens regionala nivå fram till 1922 

(2012) intressant i det att han visar på övre Norrlands annorlunda 

utveckling i relation till resten av landet. Detta framgår särskilt i 

de fallstudier som Larspers bedrivit, där situationen i landets 

olika regioner särskilt belyses. Här framgår till exempel att 

Norrbotten knappast berördes av nattvards- och försonings-

diskussionen på 1870-talet, eller av bibelstriden i början av 1900-

talet.  

Förutom dessa tre avhandlingar och den omnämnda D-

uppsatsen har mycket forskning bedrivits kring EFS:s historia, 

inte minst i relation till Svenska kyrkan. Här bör särskilt nämnas 

Karl Axel Lundqvists olika forskningsprojekt som han framför 

allt har inriktat mot EFS i Västerbotten, men alltid med 

förankring i utvecklingen på riksplan. I huvudsak behandlar 

                         
15 Wiklund 1979, s. 211. 
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Lundqvist EFS:s organisation, dess utveckling samt relation till 

Svenska kyrkan. I sin doktorsavhandling Organisation och 

bekännelse: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och Svenska kyrkan 

1890–1911 (1977) undersöker Lundqvist relationerna mellan EFS 

och Svenska kyrkan under en omvälvande tid som mynnade ut i 

separationen mellan EFS och Bibeltrogna vänner, där Lundqvist 

menar att EFS i samband med separationen både förlorade en stor 

andel medlemmar och samtidigt tydligt försämrade sina 

kontakter med Svenska kyrkan.16 

När det kommer till EFS i Norrbotten och pitebygden bör en 

skrift nämnas: Edvard Backlunds EFS:s historia i Norrbotten 

(1989). Backlund ger en kort men god översikt över bakgrunden 

till EFS:s utbredande i Norrbotten i form av byaböner, gammal- 

och nyläseriet och väckelsen i Porsnäs i början av 1800-talet, där 

bland annat Anders Rosenius blev omvänd. Vidare finns här goda 

förteckningar över kolportörer, provinsombud och predikanter 

verksamma i Norrbottens län fram till tidigt 1980-tal, samt en 

översiktlig historia över ytterligare viktiga händelser under 1900-

talet. Dock nämns knappast väckelsen i Piteå älvdal.  

I sin avhandling Ett utvalt släkte: väckelse och sekularisering – 

Evangeliska fosterlandsstiftelsen 1856–1910 (2003) belyser Stefan 

                         
16 Förutom sin avhandling, som har ett rikstäckande perspektiv, har Lundqvist 

också publicerat följande böcker om EFS: EFS i demokratins tidevarv: utveckl-

ingen som inomkyrklig rörelse 1918-1927 (1982), Från prästvälde till lekmanna-

styre: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen som inomkyrklig lekmannarörelse i Skel-

leftebygden 1875-1923 (2008), Från bönhusrörelse till samarbetskyrka: EFS i Skel-

lefteå som inomkyrklig lekmannarörelse 1923-1976 (2013) och Arjeplogväckelsen 

1905: i same- och nybyggarland med Svenska kyrkan och EFS i samverkan 1889-

1916 (2017). 
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Gelfgren EFS ur ett idéhistoriskt perspektiv. Genom fyra 

delstudier visar han på hur EFS:s självbild utvecklas och 

förändras. Särskilt relationen mellan EFS och Svenska kyrkan 

lyfts fram, där EFS vid slutet av undersökningsperioden inte 

längre är en självklar och naturlig del inom statskyrkan. 

Samtidigt spelar samhällets modernisering och sekularisering stor 

roll, där EFS utvecklas till att bli både ett religiöst alternativ och 

ett fritidsalternativ bland många i ett alltmer pluralistiskt 

samhälle. 

Således kan sägas att trots den mängd forskning som bedrivits 

om EFS, dess historia, relation till Svenska kyrkan samt dess 

identitet, har liten mängd forskning om identiteten inom lokala 

föreningar som upplever väckelse tidigare bedrivits. Genom 

studierna av föreningsstyrelsernas bevarade material kommer 

således den föreliggande studien bidra till ytterligare ett 

perspektiv i forskningen om EFS, dess historia och deras lokala 

föreningar. 

1.5 Teori 

 

För att förstå skeendena i EFS-föreningarna i pitebygden under 

1950-talet gäller det att försöka sätta sig in i föreningarnas 

självbild, eller identitet, och hur de relaterar till grupper och 

sammanhang. Att ringa in och definiera begreppet identitet, 

kommet ur latinets idem vilket betyder densamme, är dock inte en 

enkel uppgift. Identitet handlar om att relatera eller knyta an till 

någon eller något – att identifiera sig med något annat. Richard 
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Jenkins betonar i sin definition av identitet vikten av både 

likheter och skillnader för att förstå identitet. Utan skillnader kan 

vi inte dra gränser för vad som hör till våra identiteter, samtidigt 

som ett fokus på endast skillnader resulterar i att vi inte kan säga 

något om vad eller vilka vi de facto är, endast vad eller vilka vi 

inte är.17  

Det handlar i praktiken alltså inte bara om det som är 

densamme, utan också om det som skiljer oss åt, att dra gränser 

för vad som tillhör identiteten. Genom att utesluta vissa grupper 

eller egenskaper upprättas ett ”vi” och ett ”dem”, där, enligt 

Bauman och May, den ena gruppen inte kan existera utan den 

andra. Om det inte finns ett ”dem”, eller en utgrupp, kan inte 

heller ett ”vi”, eller en ingrupp, finnas. Det kan också sägas att 

utgruppen representerar motsatserna till ingruppen som i hög 

utsträckning skapar ingruppens sammanhållning och trygghet. 

Vi kan så att säga enas kring att ”vi” inte är som ”dem”.18 Var 

gränserna mellan in- och utgrupp går, och vad som ingår i 

identiteten är dock alltid förhandlingsbart. Således är identitet 

också något flexibelt, något som kontinuerligt definieras och 

omdefinieras, en process.19  

Dessa ovannämnda begrepp - ”vi” och ”dem”, ingrupp och 

utgrupp – betonar kollektivet som huvudfokus för identitets-

begreppet. Jenkins menar att den kollektiva identiteten inte går 

att förstå utan att samtidigt relatera till individens identitet. Han 

menar att det finns tre ”ordningar” som konstant är i samspel med 

                         
17 Jenkins 2014, s. 17–25. 
18 Bauman & May 2017, s. 43–56; Jenkins 2014, s. 104–105. 
19 Bauman & May 2017, s. 68–72; Jenkins 2014, s. 6, 17–19. 
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varandra i en värld som kan ses som både konstruerad och 

samtidigt upplevd av människor, och därmed också den kontext 

som identitetsprocesser äger rum inom:20 

• the individual order is the human world as made up of 

embodied individuals, and what-goes-on-in-their-heads; 

• the interaction order is the human world as constituted in 

relationships between individuals, in what-goes-on-

between-people; 

• the institutional order is the human world of pattern and 

organisation, of established-ways-of-doing-things.21 

Det är alltså här, i samspelet mellan dessa tre ordningar som 

identiteter växer fram, definieras och levs. Dessa tre ordningar är 

obönhörligt sammanlänkade och det går knappast att tala om den 

ena utan att inkludera de två andra ordningarna. Men om vi ska 

försöka mejsla ut innehållet i varje del av identitetsprocessen kan 

individens ordning ses som den ordning inom vilken individens 

bilder av sig själv tillhör. Samtidigt existerar inte en individ i ett 

vakuum och andra individer i min omvärld (Jenkins human world) 

har sina egna bilder av mig. Identitet är alltså inte bara något 

internt definierat eller skapat.  

                         
20 Jenkins 2014, s. 39–41. Jenkins menar att de tre ordningarna ligger till grund 

för hur man kan förstår världen som något både konstruerat och upplevt av 

människor, vilket han utvecklar längre i  Jenkins 2002, s. 68–76, och Jenkins 

2008, s. 55–69, och ger därmed de tre ordningarna större tyngd än vad som 

tydligt framgår i denna uppsats. 
21 Jenkins 2014, s. 41–42. Jenkins använder uttrycket human world för samman 

fenomen som C. Wright Mills benämner som society, Jenkins 2014, s. 40. 
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Genom interaktionens ordning menar Jenkins att all identitet är 

ett resultat av en dialektisk interaktion mellan det interna och det 

externa. Vår självbild är till exempel omöjlig att isolera från 

omvärldens bild av oss själva, och på så sätt definieras vår 

individuella identitet inte bara internt, utan också i relation till 

andra.22  

Institutionens ordning, fungerar ungefär som individens 

ordning, men inbegriper alla typer av kollektiv i stället för varje 

individ för sig. Alltså definieras även en grupps identitet i 

växelverkan mellan det interna och det externa. Jenkins menar 

här att ”a distinction can be made between a collectivity which 

identifies and defines itself (a group for itself) and a collectivity 

which is identified and defined by others (a group in itself).23 

Dessa två sätt att definiera och förstå grupper, inifrån 

alternativt utifrån, påverkar varandra kontinuerligt och därmed 

kan sägas att även gruppers, eller institutioners, identitet 

definieras i dialektiken mellan det interna och externa. När en 

individ eller en grupps identitet växer fram på detta sätt, i 

samspel med omvärlden, räcker det inte heller att den interna 

positionen definierar identiteten. Det krävs också viss acceptans 

från det externa. Låt säga att du i samspel med din omvärld har 

kommit fram till att din identitet kan beskrivas på ett visst sätt. 

För att identiteten ska kunna befästas och i någon mening bli reell 

behöver också omvärlden bekräfta identiteten, annars stannar 

                         
22 Jenkins 2014, s. 42–45. 
23 Jenkins 2014, s. 45. 
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din identitet vid att av omvärlden förstås som en snedvriden 

självbild.24  

När det kommer till att identifiera och definiera en ansamling 

människor på olika sätt lyfter Jenkins fram gruppen (eller 

grupperingar) och kategorier. Vi har redan sett att en grupp kan 

definieras antingen inifrån eller utifrån – internt eller externt. När 

en samling människor känner igen och erkänner en minsta 

gemensam nämnare hos varandra har ett första steg till en grupp 

tagits. Den minsta gemensamma nämnare blir alltså en intern 

definition av gruppen – gruppidentifiering. En extern definition, 

alltså en kategori, däremot behöver inte på samma sätt vara 

erkänd av gruppen för att kunna fungera som en definition. 

Dessutom innebär inte tillhörighet till en viss kategori att 

personen i fråga är medveten om vad denna tillhörighet innebär 

eller vilka konsekvenser eller förväntningar den innebär.  

Jenkins uttrycker det som att i en grupp känner individerna 

igen varandra, det finns alltså någon form av mellanmänsklig 

relation i spel inom en grupp. Kategorier förutsätter däremot inga 

former av mellanmänskliga relationer. Återigen är det i samspelet 

mellan dessa två positioner – mellan gruppidentifiering och 

                         
24 Jenkins 2014, s. 39–50, 95–101. För en mer ingående förklaring av individens 

identifikationsprocess se Jenkins 2014, s. 51–103. Här beskrivs bland annat in-

dividen som de facto kroppslig, vilket också förutsätter tids- och rumsperspek-

tiv. Självreflektion kan så att säga antingen innebär reflektion över mig själv 

här, viket obönhörligen också inbegriper nu, alternativt reflektion över mig 

själv i dåtid, vilket inbegriper ett antal olika möjliga platser (s. 70–71). Vidare 

poängterar Jenkins att identiteter som befästs i tidig ålder tenderar att vara 

betydligt svårare att förhandla eller förändra, dock ej omöjliga, jämfört med 

identiteter som befästs i senare åldrar (s. 86–90).   
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kategorisering, mellan internt och externt – som identitet 

utmejslas, och i detta fall gruppidentitet. Jenkins understryker 

att det är en process där både gruppidentifikation och 

kategorisering sker samtidigt. Det interna och det externa är 

parallella, samtidiga och sammanlänkade processer. I någon 

mening kan sägas att gruppen först identifierar sig som grupp för 

att sedan bli kategoriserade, men med hjälp av Marx visar Jenkins 

på att processen kan ske omvänt. Ett antal kategorier kan bli 

observerade innan individerna själva börjar känna igen varandra 

som en viss grupp. Poängen är att det sällan går att precisera om 

kategori eller grupp först uppstår. Det är (nästan) alltid en 

simultan process där gruppidentifikation och kategorisering 

samspelar med varandra fram till en viss gruppidentitet.25 

Jenkins menar vidare att identitetsprocesser både har 

identifikationssymboler och identifikationspraktiker. Identifika-

tionssymbolerna syftar på ”the label with which the individual is 

identified”.26 Det handlar alltså om någon form av namngivande, 

kategoriserande eller etiketterande, vilket både sker internt och 

externt. Identifikationssymboler är också centrala för grupp-

identiteter och kan då än tydligare ses som ett identitetsparaply 

uttryckt i olika symboler, till exempel språkligt, visuellt eller 

musikaliskt.  

Poängen med identifikationssymboler är att det finns 

utrymme för många olika tolkningar av dessa symboler utan att 

                         
25 Jenkins 2014, s. 105–114. 
26 Jenkins 2014, s. 101. Jenkins använder sig av begreppen nominal and virtual 

identification, som här har omtolkats till identifikationssymboler och identifi-

kationspraktiker.  



 

 

 

 

 

 

 
 

26 

 

tolkningarna blir splittrande för gruppen. Symbolerna fortsätter 

att reproduceras och fungerar identitetsbärande över tid. Ett 

exempel på en identifikationssymbol skulle kunna vara en 

nationalsång. Den kan appliceras på en hel grupp med en viss 

nationalitet både från internt och externt håll, samtidigt som den 

ger utrymme för en rad olika tolkningsmöjligheter vad denna 

symbol i praktiken innebär. Dessa praktiker, och till det också de 

olika erfarenheterna av identifikationssymbolen är vad vi, utifrån 

Jenkins teori, kan kalla för identifikationspraktiker. Mina 

erfarenheter och praktiker av en viss nationalsång kan mycket väl 

skilja sig från dina erfarenheter och praktiker–våra 

identifikationspraktiker skiljer sig åt – samtidigt som 

nationalsången i sig står oförändrad som identifikationssymbol.27 

Grupper behåller inte sällan sin form och identitet över tid, 

förvisso med långsam och gradvis förändring. Anledningen till 

den relativa oföränderligheten kan förklaras genom konformitet. 

Människan, om hon önskar vara del av gruppen, har en tendens 

att vilja passa in, vilket då bidrar till att upprätthålla gruppens 

identitet. Hon har så att säga ”the desire to be correct, and the 

desire to remain in the good graces of others”.28 Om en person 

känner sig trygg i sin grupptillhörighet finns större utrymme för 

avvikande beteenden och åsikter, medan otrygg grupptillhörighet 

oftare leder till konforma beteendemönster. På så sätt kan alltså 

                         
27 Jenkins 2014, s. 101–103, 136–142. 
28 Jenkins 2014, s. 152. 
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gruppidentiteten också över tid reproduceras. Särskilt tydligt blir 

konformiteten vid en grupps gränser.29  

Det är här det blir tydligast vad som avgör om du tillhör 

gruppen eller inte, vilket då bidrar till viss osäkerhet och likaså en 

starkare vilja att passa in. En annan anledning till osäkerheten 

vid gruppens gränser är frånvaron av förutsägbarhet. Inne i 

gruppen, där du står på trygg mark, är det relativt lätt att 

förutsätta vad som räknas som ”rätt” respektive ”fel” och det är 

på så sätt lättare att förutsätta vad som krävs för att upprätthålla 

gruppidentiteten. I gruppens gränsland däremot är föredragna 

beteenden och åsikter svårare att förutse, vilket också gör viljan 

till konformitet än starkare.30 

Ett kollektiv eller en institution är svårdefinierbara och 

varierande typer av grupper medan en organisation går att 

precisera tydligare. En organisation består de facto av individer 

som är medlemmar av organisationen och på så sätt går att skilja 

från de som inte är medlemmar. Därmed blir också relationen 

mellan individidentitet och gruppidentitet också tydligare. 

Jenkins skriver:  

In terms of identities, organisations are constituted 

simultaneously in a distinction between members and non-

members, on the one hand, and in an internal network of 

differentiation among members, on the other. An organisation 

                         
29 Med gränser menas här de mest intensiva mötena mellan det interna och ex-

terna, i utkanten av gruppen. Detta är naturligtvis inte i första hand geogra-

fiskt utan de områden, vilka det nu än kan vara, som tydliggör skillnaden mel-

lan att tillhöra gruppen eller inte, Jenkins 2014, s. 160. 
30 Jenkins 2014, s. 152–158. 
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without internal differentiation doesn’t make much sense: 

organisation is the harnessing and orchestration, under a 

symbolic umbrella, of difference… [the] defining purpose [of 

the organisation] is the organisational charter; it is what calls 

it into existence, another, and hugely important, part of the 

common knowledge of the organisationally specific symbolic 

universe. An organisation’s purposes are rarely, however, 

purely or even mainly internal: they are typically oriented 

towards and located in the wider, external human world.31 

 

Det Jenkins här vill understryka är just faktumet att 

organisationer inrymmer skillnader vilka ryms under organisa-

tionens symbolparaply, alltså de identifikationssymboler som är 

knutna till organisationen. Centralt för identifikationssymbolerna 

är även organisationens syfte. Det är syftet som i grunden styr 

vika symboler som är viktiga och därmed också mest centrala att 

upprätthålla och infinna sig i. Samtidigt relaterar organisationens 

syfte ofta till det externa, vilket än starkare gör att 

identifikationssymbolerna visar på gruppidentiteten.32  

Att bli medlem av en organisation sker genom någon form av 

ritual, menar Jenkins. Det handlar om en övergång från ett 

immanent medlemskap, där en person identifierar sig med 

organisationen, till ett faktiskt medlemskap där personen de facto 

börjar tillhöra organisationen. Övergången innebär ofta ett par 

steg som börjar med att i någon mån ta avstånd från den 

nuvarande positionen eller identiteten, in i någon form av limbo 

mellan det gamla och det nya, för att tillslut upptas i den nya 

                         
31 Jenkins 2014, s. 173. 
32 Jenkins 2014, s. 172–174. 
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identiteten (organisationen). Kort sagt kan detta uttryckas som 

distansering – övergång – inkorporering.33  

I diskussionen har det hittills framstått som att kategorisering 

görs av de utifrån, gällande gruppen. Om vi vänder på 

resonemanget kan vi också säga att gruppen, eller här 

organisationen också kategoriserar omvärlden. På så sätt 

influerar organisationen icke-medlemmars identiteter genom att 

kategorisera dem på olika sätt. All kategorisering tenderar också 

att medföra tilldelning av förmåner och straff, oavsett om det är 

organisationen eller omvärlden som kategoriserar. Resultatet blir 

att kategorisering och identifikation får konsekvenser. Dessa 

konsekvenser varierar över tid och rum, vilket innebär att 

identiteter förändras. Jenkins uttrycker det som att 

identifikationssymbolerna upprätthålls samtidigt som identifika-

tionspraktikerna skiftar.34  

Utifrån Jenkins teori om identifikation och kategorisering är 

det rimligt att tänka sig att identiteten hos EFS-föreningen i 

pitebygden skiljer sig åt 1950 jämfört med dess identitet 1910, 

eller 1990 för den delen. Det är också rimligt att anta att i en 

period av instabilitet av något slag, uppstår sannolikt också ett 

visst behov av att definiera eller omdefiniera sin identitet. Låt 

säga att det under väckelserna i EFS-föreningarna i pitebygden 

anslöt en mängd nya personer som inte tidigare varit del av 

”ingruppen”. Då är det rimligt att anta att den sedan tidigare 

existerande ”ingruppen” har ett behov av att tydliggöra vad som 

räknas som inne respektive ute. Således borde Jenkins teori kunna 

                         
33 Jenkins 2014, s. 174–180. 
34 Jenkins 2014, s. 201–203. 
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bidra till att upptäcka och definiera ingruppen, i detta fall 

styrelsens potentiella försök att definiera gruppidentiteten samt 

kategorisera det som inte hör till identiteten.  

Vidare kan identifikationssymboler och identifikations-

praktiker hjälpa till att förstå vad i det insamlade materialet som 

visar på konstanter i föreningarnas identitet respektive 

förändringar. Det blir så att säga två analytiska huvudkategorier 

som kan bidra med viss tolkningsförståelse i vad som bidrar till 

föreningarnas potentiellt förändrade identitet, samtidigt som de 

under hela undersökningsperioden officiellt är någon form av 

EFS-förening.   

1.6 Metod 

 

Eftersom studiens syfte är att förstå och beskriva pitebygdens 

EFS-föreningars identitet krävs en metod som hjälper till att 

utvinna detta ur det material som finns att tillgå. Hans 

Andreasson har bedrivit forskning kring Svenska Missions-

förbundets/Missionskyrkans historia och identitet och genom ett 

antal studier utarbetat en metod för att undersöka en kristen 

förenings- eller församlingsidentitet.  

Andreasson har identifierat sex nyckelbegrepp som 

tillsammans bildar avläsningspunkter, där de olika delarna 

påverkar varandra till en kontinuerlig omvärdering och 

utveckling av en kristen föreningsidentitet. Dessa avläsnings-

punkter, sammanfattas som gestaltning i Andreassons metodologi 
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och består av spiritualitet, praktiker, kontrakt, cirkulation, 

minne och historiografi. 

Spiritualiteten, eller konventioner, menar Andreasson är 

trosutsagor och normer som utgör grunden för ”rätt” och ”fel”. 

Spiritualiteten innehåller också moment som uttrycks i 

bedömning, acceptans eller avståndstagande.35 Här kan vi 

jämföra med Richard Jenkins teori om identitet, där Andreassons 

konventioner till viss del kan förstås i likhet med Jenkins 

identifikationssymboler av identitetsbyggandet.  

Praktikerna för Andreasson, handlar om hur konventionerna 

tar sig uttryck. Som exempel ges bland annat ”att utifrån 

betoningen av personlig omvändelse avsluta ett väckelsemöte 

genom handuppräckning”.36 Precis som Andreasson, ges i Jenkins 

teori plats för praktiker, då inom begreppet identifikations-

praktiker. Kontrakt, i sin tur, handlar om att individerna inom en 

grupp upprätthåller praktikerna på olika sätt. Medlemmarna 

upprätthåller så att säga identiteten genom konformitet på olika 

sätt. Andreasson betonar särskilt rollfördelning inom gruppen.  

Cirkulation syftar på tidsaspekten. Genom en cirkulation av 

medlemmar, som fortsätter att upprätthålla praktiker och 

kontrakt reproduceras gruppidentiteten över tid, vilket i sin tur 

ger upphov till ett kollektivt minne. Minnet upprätthålls framför 

allt genom folkliga berättelser, något som jag själv upplevt genom 

de nostalgiska berättelserna om väckelsen i pitebygden på 1950-

talet. Samtidigt finns inte sällan en mer officiell historiografi 

knuten till en grupp, vilket Andreasson menar står i 

                         
35 Andreasson 2018, s. 29–31. 
36 Andreasson 2018, s. 31. 
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konkurrensförhållande till det kollektiva minnet. Detta för att 

historiografin ofta skrivs av maktinnehavare inom gruppen, där 

det selektiva urvalet blir den officiella berättelsen om gruppens 

historia. Historiografin har dessutom stort inflytande för 

konventionernas fortsatta upprätthållande och utveckling.37  

På så sätt bidrar avläsningspunkterna till ett kontinuerligt 

upprätthållande, och samtidigt utvecklande, identitetsskapande 

som i grunden påminner mycket om Jenkins teori om gruppens 

identitetsskapande. Andreasson nämner det inte uttryckligen, 

men gruppidentiteten förutsätter också individidentitet, där de 

två hela tiden samspelar, något som blir tydligast inom praktiker, 

kontrakt och cirkulation.  

Med hjälp av Andreassons metodologiska utgångspunkter kan 

denna studie få riktning och fokus genom att identifiera hur 

spiritualitet, praktik, kontrakt, cirkulation, minne och 

historiografi tar sig uttryck och vad det kan sägas innehålla för 

EFS-föreningarna i pitebygden under undersökningsperioden. 

Eftersom de lokala föreningarna är direkt anslutna till DUF:s 

riksorganisation och indirekt anslutna till EFS:s riksorganisation 

har det varit viktigt att dokumentera något av essensen (om en 

essens nu går att fånga) av riksorganisationernas identitet. Detta 

har jag kunnat uppnå genom en grundläggande historie-

beskrivning av EFS:s tillkomst och utveckling, dess teologiska 

ledare samt centrala intresseområden. Här får EFS:s 100-

årsjubileumsskrift Med Gud och hans vänskap vara styrande i 

                         
37 Andreasson 2018, s. 32–33. 
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urvalet, och på så sätt blir historiografin utgångspunkten för den 

identitet som studien har för ambition att beskriva.38   

Genom det källmaterial jag har tillgång till blir det i någon 

mening maktens identitet som uttrycks, då det framför allt är 

styrelseprotokoll som lägger grunden för resultatet. Det innebär 

att Andreassons nyckelbegrepp minne riskerar att få ett väldigt 

litet utrymme i resultatet, vilket skulle kunna resultera i en 

snedvriden förståelse för föreningarnas identitet.  

Detta kan dock motverkas genom att ta i beaktan den studie 

Magnus Aasa genomförde 1989. Här är det just minnet som står i 

centrum, där medlemmarna av EFS-föreningarna får utrymme 

att berätta deras upplevelser, och då särskilt det som levt kvar 

flera decennier efter själva väckelsen. Dessutom ger Aasas studie 

utrymme för föreningsmedlemmar som inte själva räknar sig som 

”väckelsefolk”, alltså dem som var del av föreningen redan före 

väckelsen utbrott. Källmaterialet som används kommer således i 

mångt och mycket representera avläsningspunkterna minne 

(genom Aasas informanter) och historiografi (genom 

föreningarnas officiella dokument). Det som förmedlas genom 

källorna kan i hög utsträckning täckas in inom övriga 

avläsningspunkter. 

1.7 Disposition 

 

När nu bakgrunden, utgångspunkterna och förutsättningarna för 

studien preciserats följer här en kort redogörelse för innehållet i de 

                         
38 Hofgren 1956. 
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resterade kapitlen. Kapitel 2 lägger fokus på EFS nationellt och 

historiskt. Utifrån EFS:s jubileumsskrift Med Gud och hans 

vänskap har ett antal olika teman och historiska händelser 

beskrivits och preciserats för att på så sätt visa på en typ av 

nationell EFS-identitet som den uttrycktes i samband med 100-

årsjubileet 1956. Jubileumsskriften ger således vissa ramar och 

teman som resten av undersökningen kan förhålla sig. En sorts 

nationell EFS-identitet kan således också jämföras med resultatet 

från de lokala föreningarna i pitebygden.  

I kapitel tre och fyra beskrivs identiteten hos de sju studerade 

föreningarna i pitebygden, utifrån de respektive styrelsernas 

perspektiv. Föreningarna är uppdelade i två grupper utifrån 

geografisk hemvist och väckelsens kronologiska progression. 

Gruppen ”De södra byarna”, där föreningarna i Bergsviken, 

Blåsmark, Hortlax och Storfors ingår, presenteras ingående i 

kapitel tre. ”De västra byarna”, vilket inkluderar föreningarna i 

Munksund, Roknäs och Svensbyn, presenteras i kapitel fyra. 

Studiens resultat har strukturerats utifrån Hans Andreassons 

metodologiska avläsningspunkter spiritualitet, praktiker, 

kontrakt och cirkulation. De två senare tillsammans bildar en 

något bredare avläsningspunkt, där både upprätthållandet av 

kontrakt och cirkulationen över tid gemensamt har beskrivits, då 

de två är så nära sammankopplade i det studerade materialet. 

Även övriga avläsningspunkter är nära sammankopplade, och 

hänsyn har därför också tagit till olika teman för att en mer 

enhetlig bild ska kunna ges. Således påvisas vissa uttryck för 

praktiker även inom avläsningspunkten spiritualitet, kontrakt 

och cirkulation samt vice versa.  
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Även Magnus Aasas informanter får utrymme i kapitel tre och 

fyra, där deras berättelser både bidrar med fördjupad förlåtelse 

för övrigt källmaterial, nyanserade bilder och någon gång även 

delvis motsägande berättelser jämfört med styrelserna protokoll 

och verksamhetsberättelser. De båda kapitlen avslutas med en 

sammanfattande diskussion där även Richard Jenkins 

identitetsteori och den allmänna EFS-identiteten från kapitel två 

tas med i beaktan för att sätta de respektive resultaten i visst 

perspektiv. 

I kapitel fem görs slutligen en jämförelse mellan de södra och 

de västra byarnas identitet, som den uttryckts av i huvudsak 

föreningarnas respektive styrelse. Här förs också ytterligare 

resonemang utifrån Jenkins teori och den nationella EFS-

identiteten, där diskussionen slutligen landar i ett par slutsatser 

som har kunnat dras utifrån studiens resultat.  
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2. EFS:s bakgrund och nationella identitet 

För att kunna förstå en lokal EFS-förenings identitet behövs vissa 

utgångspunkter. Om vi vill förstå delen behöver vi också ha 

inblick i helheten. Genom att se tillbaka på EFS:s bildande och 

utveckling, dess framträdande huvudgestalter, teologi, praktik 

och organisationens relation till omvärlden kan vi bilda oss en 

grundläggande uppfattning om EFS:s identitet, som sedan kan 

ligga till grund för förståelsen av de lokala EFS-föreningarna i 

pitebygden. 1956 firade EFS sitt 100-årsjubileum.  

Detta jubileum uppmärksammades genom en ”bokfilm” med 

Allan Hofgren som redaktör, som visar på utvalda delar av EFS:s 

historia. Bokfilmens upplägg är att år för år sammanställa 

centrala händelser genom tidningsurklipp, insändare, 

protokollsutdrag och andra notiser och bilder. Nils Dahlberg, 

EFS:s dåvarande missionsföreståndare, medger i bokfilmens 

förord att det är hart när omöjligt att en uttömmande 

historieskildring ska kunna ges men att ”det är vår förhoppning, 

att bokens text och bilder på ett så troget sätt som möjligt skola 

återspegla den hundraåriga utvecklingen”.39  

Genom jubileumsmaterialets urval ur den 100-åriga historien, 

kan en viss inblick ges i vad EFS ansåg som centralt för sin egen 

                         
39 Hofgren 1956, s. v. 
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historia och indirekt även dess identitet år 1956. På så sätt kan vi 

också få en viss uppfattning om vilket EFS som pitebygdens EFS-

föreningar förhöll sig till. Därför kan bokfilmen vara en god 

utgångspunkt för denna studies urval av den historiska 

skildringen, för att på ett så bra sätt som möjligt visa på EFS:s 

självförståelse runt 1950-talet.40 

2.1 EFS:s teologiska grund 

 

EFS kan i grunden sägas vara en nyevangelisk väckelserörelse 

med pietistiska och herrnhutiska rötter. I bokfilmen från EFS:s 

100-årsubileum framstår både pietismen och herrnhutismen som 

viktiga historiska strömningar för EFS:s identitet. Särskilt 

betonas lekmannaskapet, den personliga omvändelsen (gärna 

efter en tids kamp, ångest och förtvivlan) och ett fromt och ”rätt” 

leverne som typiska kännetecken för pietismen. Herrnhutismen 

beskrivs framför allt genom betoningen på Jesu försoningsoffer, 

där korset, blodet och därtill angränsande begrepp får anses 

viktiga, samt genom missionsivern hos herrnhutismens 

förgrundsgestalt Nicolaus Ludwig von Zinzendorf. Även de 

svenska herrnhutarnas sångbok som först utkom 1743 med titeln 

Sions Sånger, presenteras med bild.41  

                         
40 Även om utgångspunkten är 100-årsjubileets bokfilm är andra sekundärkäl-

lor väl så användbara för att faktiskt beskriva de olika händelserna. Bokfilmen 

har därför framför allt använts som vägledning i hur det historiska urvalet pri-

oriterats.  
41 Hofgren 1956, s. 6–11. 
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Om vi ska försöka sammanfatta grunden för Stiftelsens mest 

centrala idéer och teologiska strömningar görs detta kanske ändå 

smidigast genom den person som har kommit att bli 

centralgestalten för hela EFS genom alla tider: Carl Olof 

Rosenius. Han föddes i Nysätra, Västerbotten, 1816, och genom 

sin far, Anders Rosenius,42 mötte han tidigt nyläsarnas alla 

viktigaste skrifter.43 I tonåren läste C. O. Rosenius Erik 

Pontoppidans bok Trosspegeln, vilken så att säga ledde honom till 

nåden, efter en andlig brottningskamp. Han hade tankar på att 

bli präst, men efter att ha flyttat till Stockholm och där lärt känna 

George Scott gav han upp planerna.44  

Rosenius blev i stället anställd som ”stadsmissionär” av New 

York-baserade The Foreign Evangelical Society, detta också 

genom Scotts kontaktförmedling. På så sätt blev Rosenius fri att 

predika varhelst han ville, utan att vara tvungen att först 

prästvigas. Rosenius motiverade det med att predikantskapet 

gick under ett lutherskt allmänt prästadöme, medan sakraments-

förvaltningen inte gjorde det. Det bör också sägas att Rosenius 

själv hade för vana att vid varje tillfälle be om att bli kallad att 

                         
42 Namnet Rosenius tog Anders i samband med sin prästvigning 1811 och kom-

mer sannolikt från hans uppväxtplats Rosvik norr om Piteå, Backlund 1989, 

s. 7. 
43 Backlund 1989, s. 6–7; Jarlert 2001, s. 152. 
44 Scott var skotsk, metodistisk missionär som framgångsrikt arbetade i Stock-

holm, lät uppföra Engelska kyrkan (senare Betlehemskyrkan) och kom att in-

spirera stora delar av den grupp som senare kom att bilda EFS, se Jarlert 2001, 

s. 131–139. 
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predika för att på så sätt låta initiativet till hans predikantskap 

komma från åhörarna.45  

Rosenius blev också flitigt kallad att predika i Scotts Engelska 

kyrkan som öppnade 1840, och efter att Scott blivit tvungen att 

lämna landet inköptes kyrkan 1854 av en särskilt bildad förening 

för ändamålet. Kyrkan benämndes efter inköpet Betlehems-

kyrkan och 1857 tog Rosenius över predikantskapet, vilket också 

bidrog till att kyrkan blev en form av monument för hela EFS.46 

Redaktörskapet för tidskriften Pietisten förfogade Rosenius 

över från 1842 fram till sin död 1868. Det är framför allt genom 

denna som Rosenius teologi nedtecknas, preciseras och 

distribueras och innehållet går från uppbyggelselitteratur till ett 

mer nyevangeliskt teologiskt innehåll, vilket kontinuerligt lästes 

högt vid de nyevangeliska mötena. Dessa texter har efter 

Rosenius död kommit att spridas vitt och brett genom Betraktelser 

för hwar dag i året (eller Dagbetraktelser) som publicerades första 

gången 1873 och sedan dess utkommit i 36 upplagor. Det var 

Rosenius sekreterare Amy Moberg och Lina Sandell som stod för 

redaktörskapet, även om deras inblandning gärna tonades ned.47 

 Om Rosenius teologi går att sammanfatta skulle möjligen Karl 

Axel Lundqvist sju punkter för att beskriva nyevangelismen 

genom Rosenius kunna vara till hjälp. Han menar, utifrån 

Hjalmar Holmqvists historieskildring att följande är det mest 

kännetecknade: 

                         
45 Jarlert 2001, s. 152–154. 
46 Jarlert 2001, s. 154, 173. 
47 Imberg 2016, s. 203–208; Jarlert 2001, s. 139, 155. 
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• I enlighet med Luther och herrnhutismen betonades 

den fria nåden 

• Den lutherskt-ortodoxa försoningsläran som grund för 

evangeliet om korset i centrum 

• En betoning av frälsningsfrågan, vilken bör ses utifrån 

”människans hjälplöshet och Guds väldighet” 

• Vidare deltog inte Rosenius i ”världsliga” nöjen 

• Samfundslivet förbisågs och nedprioriterades (till 

förmån för individens frälsning) 

• Rosenius predikan kan beskrivas som själavårdande 

samt uppenbarande av människors inre 

• En dyster, inåtvänd och självbeskådande syn på det 

personliga troslivet48 

Rosenius står alltså i ett tydligt lutherskt-herrnhutiskt arv där 

individens personliga tro och förhållande till synden, Kristi 

ställföreträdande lidanden samt rättfärdiggörelse genom nåd 

betonas.49 Om vi ser till bokfilmen från EFS:s 100-årsjubilenum 

ligger fokus efter Rosenius död framför allt på hans syn på 

rättfärdiggörelsen och den objektiv försoningsläran, vilket kan 

vara värt att notera.50 Vidare kan sägas att de teologiska frågor 

som upptar störst utrymme i bokfilmen (utan att Rosenius 

                         
48 Lundqvist 2008, s. 50–51; Ett gott exempel på karakteristiken i Rosenius 

teologi återfinns i hans psalm Ängsliga hjärtan, upp ur din dvala, Musik till 

Sionstoner 1935, nr. 347.  
49 Jarlert 2001, s. 154. 
50 Hofgren 1956, s. 199, 311, 360. 
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åberopas) är de frågor som genom EFS:s historia har vållat 

stridigheter och osämja.51  

2.2 EFS:s första år, inre och yttre mission 

 

Den nyevangeliska väckelsen och den rosenianska teologin som 

låg till grund för EFS:s bildande fick fäste i huvudstadens övre 

samhällsskikt mot mitten av 1800-talet, vilket också visade sig i 

EFS:s första styrelse när stiftelsen bildandes i Stockholm 1856. 

Styrelsen, som i hög utsträckning bestod av adels- och 

ämbetsmän, hade som mål för stiftelsen att nå ut med nyevan-

geliska principer till hela landet, alltså uppnå en bibelväckelse 

utifrån den lutherska läran.  

Inte minst Hans Jacob Lundborg, en av initiativtagarna, 

ansåg det viktigt att EFS förblev en inomkyrklig rörelse och att 

kolportörerna som först kom att sprida EFS:s traktat och skrifter, 

inte framstod som kyrkosplittrare. Många präster hade ett gott 

öga till EFS i och med den evangelisk-lutherska hållningen inom 

stiftelsen, trots att EFS från början var relativt tydligt 

kyrkokritiska i det att Svenska kyrkan och då särskilt 

prästerskapet enligt EFS inte kunde sägas representera eller 

uppmuntra till en ”levande tro”.  

För att inte framstå som kyrkosplittrare hade EFS:s 

kolportörer som instruktion att först alltid kontakta den lokala 

kyrkoherden för att visa på de skrifter som fanns till försäljning. 

Denna försäljning förutsatte också produktion av skrifter och 

                         
51 Hofgren 1956, s. 130, 139, 141, 145, 298, 303 m.fl. 
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EFS startade redan från början ett eget bokförlag, tryckeri samt 

bokbinderi, vilket kom att bli mycket framgångsrikt. Även en 

tidskrift– Budbäraren –- startades. Den blev en av Sveriges mest 

spridda tidningar med en toppnotering av tre gånger så stor 

upplaga som Aftonbladet, vilket var landets största dagstidning 

under andra halvan av 1800-talet.  

För kolportörernas del innebar uppluckringen av konventikel-

plakatet 1858 också att de successivt kunde börja predika i 

samband med sina besök ute i stugorna, förutsatt att de höll sig 

till en evangelisk-luthersk undervisning.52 Tryckning och 

spridning av skrifter och litteratur har således varit en central del 

av EFS:s arbete redan från dess grundande, vilket också fortsatt 

genom EFS:s historia där Budbäraren bara var den första av 

många tidskrifter som startades och distribuerades till dem till 

EFS välvilligt inställda.53   

Från början bestod alltså EFS endast av den stockholms-

förlagda organisationen, men ute i landet fanns också många 

sympatisörer. Den nyevangeliska rörelsen hade lagt grunden för 

flertalet lokala missionsföreningar som verkade för både yttre och 

inre mission, och dessa såg naturligtvis positivt på EFS:s 

bildande. På grund av att EFS från början var en association 

kunde dock inte de lokala missionsföreningarna ansluta sig till 

stockholmsorganisationen, men stöttade ändå denna genom att 

skicka insamlade pengar.54  

                         
52 Bexell 2003, s. 52–58. 
53 Andra exempel på tidskrifter är De ungas tidning, Vi juniorer, Barnens vän 

och Sjömansvännen.  
54 Larspers 2012, s. 17–19; 43–44. 
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Det var alltså inte bara den inre missionen som lockade till sig 

sympatisörer. Även intresset för yttre mission var stort redan från 

början bland stiftelsefolket, och fem år efter bildandet, 1861, 

valde EFS att aktivt satsa på den yttre missionen. Från början 

gjordes detta genom insamlande av pengar som sedan skickades 

till lutherska missionssällskap i utlandet. Ytterligare några år 

senare sändes de tre första missionärerna ut av EFS. Målet var 

Abessiniens55 östra delar, Galla, men missionärerna lyckades 

endast ta sig till norra delen av landet, varpå missionsarbetet i 

stället började där. Det tog nästan fyrtio år för EFS att etablera 

missionsarbete i Galla, trots många försök. Även en satsning på 

mission i Indien upptogs, och genom samarbete med Skotska 

frikyrkan kunde EFS:s missionsverksamhet komma igång i 

Chindwara 1877, vars missionsstation EFS fick överta några år 

senare.56 

Den yttre missionens mål för EFS var ett etablera församlingar 

och kyrkor lokalt. För att lyckas med det såg de även en viktig 

poäng i att utbilda inhemska präster, pastorer och evangelister, 

något som gjordes vid EFS:s missionsinstitut Johannelund i 

Stockholm.57 Givetvis krävdes en hel del ekonomiska medel för 

att få missionsverksamheten att gå runt, och en givarkultur bland 

de missionsintresserade EFS:arna etablerades. Även söndags-

skolorna i Sverige engagerades i insamlingarna och det var inte 

ovanligt att söndagsskolbarnen brevväxlade med barn i andra 

                         
55 Idag utgörs området av Etiopien och Eritrea.  
56 Bexell 2003, s. 151. 
57 Sarja 2003, s. 340–343. 
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länder.58 Det går att hävda att de svenska söndagsskolbarnen 

uppfostrades till missionsintresse och engagemang under 

missionens framväxt och glansperiod, och särskilda missions-

möten där både ekonomisk insamling och bön ägde regelbundet 

rum och var viktiga inslag hos EFS-föreningarna.  

År 1874 ändrade EFS sina stadgar och kom därigenom att 

utvecklades till ett riksorgan för den nyevangeliska väckelsens 

missionsföreningar, där de lokala missionsföreningarna kunde 

börja ansluta sig som medlemmar.59 Det tog dock inte lång tid 

efter omorganisationen innan konflikter uppstod. Hela 1870-talet 

kantades av två stora teologiska konflikter som sträckte sig långt 

utanför EFS:s gränser. En centralgestalt i de båda konflikterna 

var prästen Paul Petter Waldenström, som tog över som redaktör 

för tidningen Pietisten efter Carl Olof Rosenius, publicerade sin 

predikan om den subjektiva försoningsläran som inte var 

samstämmig med Svenska kyrkans föredragna objektiva 

försoningslära. I och med att Pietisten var en mycket auktoritativ 

skrift fick Waldenströms idéer snabbt både stor spridning och 

många mothugg. 

Försoningsstriden, som den kom att kallas, blev en 

vattendelare för EFS:s ledning vilka kände sig tvungna att ta 

ställning mot Waldenström, som snart blev avstängd från att 

predika i flera EFS-relaterade sammanhang. Även kring 

nattvarden uppstod konflikt under denna tid. I nyevangeliska 

kretsar fanns åsikter om att nattvarden kunde firas utan en präst 

närvarande, något som givetvis stod i strid med Svenska kyrkans 

                         
58 Sarja 2003, s. 352. 
59 Larspers 2012, s. 17–19; 43–44. 
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ordning. Det viktiga, menade de nyevangeliska grupperna, var att 

nattvarden skulle firas med endast ”väckta” närvarande, något 

som inte kunde garanteras inom det ordinarie nattvardsfirandet i 

Svenska kyrkan. Även denna strid nådde långt utanför de 

nyevangeliska kretsarna.60  

Vid EFS:s årsmöten i mitten av 1870-talet förutsattes att 

diskussionerna skulle bli många angående både försoningsfrågan, 

nattvardsfrågan samt bekännelsefrågan.61 Torbjörn Larspers har 

i sin avhandling visat på hur EFS under de sista decennierna av 

1800-talet och de första decennierna av 1900-talet i synnerhet 

brottades med balansen mellan medbestämmande och 

konfessionalitet. Denna brottning blir tydlig i konflikterna kring 

försoning, nattvard och bekännelse, där EFS:s styrelse på olika 

sätt begränsade möjligheterna till medbestämmande för att på så 

sätt prioritera en i grunden luthersk hållning i försonings-, 

nattvards- och bekännelsefrågan.62 

Under de tre intensiva åren 1876–1878 hade också ett årligt 

predikantmöte anordnats, där oppositionen hade kunnat samtala 

och organisera sig. När deras försök att förändra EFS och öppna 

upp för alternativa hållningar i de tre stridsfrågorna hade 

misslyckats, valde oppositionen att bilda Svenska missions-

                         
60 Bexell 2003, s. 108–116; 120–125. 
61 Bekännelsefrågan handlar om hur hårt EFS bör hålla fast vid en evangelisk-

luthersk läran och om Augsburgska bekännelsen bör vara den enda ”rätta” 

vägen. Till exempel önskade de oppositionella krafterna i en skrivelse att elever 

vid Johannelunds missionsinstitut inte skulle vara tvungna att hålla fast vid 

den Augsburgska bekännelsen för att få åka ut som missionär, något som EFS:s 

styrelse avslog. Larspers 2012, s. 82. 
62 Larspers 2012, s. 78–85. 
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förbundet (SMF). De många missionsföreningar runt om i landet 

som sympatiserade med Waldenström och oppositionen valde att 

ansluta sig till SMF och således fick EFS erfara ett stort tapp i 

medlemsantal. Enligt EFS:s 150-årsjubileumsskrift förlorade 

EFS uppemot hälften av sina medlemmar i samband med detta.63  

Här hade så att säga EFS avgränsat sig och visat på 

ovilligheten att förändra sin tydligt evangelisk-lutherska 

hållning, sin trohet till Svenska kyrkan genom att inte uppmuntra 

till nattvardsseparatism eller att relativisera sin läroposition 

angående försoningen.64 

2.3 Sekelskiftet, nysatsningar och sång 

 

Åren runt sekelskiftet 1900 präglades för EFS:s del av en viss oro 

angående organisationen i relation till Svenska kyrkan. Vid en 

konferens 1897 frågades det om EFS:s verksamhet möjligen 

kunde anses vara ett ”okyrkligt” alternativt om EFS redan hade 

fullgjort sitt uppdrag och således kunde betraktas som överflödig. 

Svaren på frågorna var ett tydligt nej enligt Adolf Kolmodin. I 

stället ville EFS:s ledning uppmuntra till det lokala 

föreningslivet, då man ansåg att EFS-föreningarna bidrog till 

kyrkans tillväxt. 1902 antogs en organisationsplan i tre punkter, 

där punkten ”en målmedveten föreningsstrategi” fick oerhörd 

genomslagskraft de kommande decennierna.65  

                         
63 Hofgren 2006, s. 25. 
64 Larspers 2012, s. 87. 
65 Lundqvist 1977, s. 140–143. 
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EFS:s verksamheter fick en expansiv utbredning, särskilt i 

norra halvan av Sverige och den största orsaken till detta var 

EFS:s ungdomsförbund De Ungas Förbund (DUF),66 vilken också 

bidades 1902 vid konferensen där organisationsplanen antogs. 

Anledningen till DUF:s snabba utbredning går att finna i de 

ungdomsväckelser som uppstod på många platser i landet i början 

av sekelskiftet. Inte sällan spreds dessa vidare med hjälp av elever 

från Johannelund och ofta blev en direkt konsekvens av en 

väckelse att en DUF-förening bildades.67  Väckelserna och dess så 

kallade bönemöten blev också karakteristiska för DUF i stort och 

Lundqvist sammanfattar tre tydliga drag hos DUF som  

bön, bibelstudium och strävan efter att aktivera de unga i 

det kristna arbetet. DUF blev en ’bönerörelse’. År 1903 

infördes ’böne- och tacksägelsedagar’ på programmet. De 

utvidgades 1910 till ’DUF:s bönevecka’… Samman-

komsterna under denna vecka fick ej ha formen av 

predikogudstjänster, utan de skulle vara verkliga 

’bönemöten’ och ’på knä’.68  

 

Det verkade således finnas en önskan om att bevara väckelse- eller 

bönemöteskaraktären inom DUF och tillsammans med de 

förordade bibelstudierna, således också med Bibeln i centrum, 

utgjorde det grunden för DUF:s verksamhet runtom i landet.  

                         
66 År 1910 återfanns mer än hälften av alla bildade DUF-föreningar i 

Härnösand och Luleå stift, Lundqvist 1977, s. 154–155. 
67 Brohed 2005, s. 84–86; Lundqvist 1977, s. 150. 
68 Lundqvist 1977, s. 150. 
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Rent organisatoriskt startade DUF som en förening ansluten 

till EFS på samma sätt som alla andra missionsföreningar vid 

tiden var anslutna till Stiftelsen. Men redan 1906 integrerades 

DUF i EFS:s riksorganisation och DUF:s styrelse blev på så sätt 

utskottet för barn- och ungdomsverksamheten inom EFS. I 

samband med detta beslutades också att EFS:s (central)styrelse 

skulle utse hälften av ledamöterna i DUF:s styrelse, vilket 

naturligtvis innebar att EFS fick stort inflytande i DUF. 

Samtidigt fanns det inom DUF ett starkt engagemang för att 

aktivera medlemmarna, och ”alla-ska-med”-mentaliteten bidrog 

till att demokratisera hela organisationen och än tydligare 

framhålla föreningsstrukturen. DUF, tillsammans med sin 

främsta initiativtagare Efraim Rang, tenderade att förhålla sig 

mer självständigt gentemot kyrka och präster jämfört med EFS. 

1921 inrättades också en sekreterartjänst för DUF, vilken 

likställdes med den motsvarande posten för EFS:s inre samt yttre 

mission.69 

DUF:s framgångsrika arbete bland barn och unga resulterade 

snabbt i nya underorganisationer, såsom Solglimten – vars syfte 

var att intresset för yttre mission bland söndagsskolbarnen skulle 

öka – och juniorföreningar som riktade sig till unga i 13–17 

årsåldern. Även ett Sångarförbund bildades, vilken kom att samla 

alla kör- och musikutövare inom föreningarna.70 

Bildandet av Sångarförbundet kan sägas vara ett uttryck och 

en samlingsplats för något som har varit fullständigt centralt för 

både EFS och den nyevangeliska väckelsen i stort. Gunnar 

                         
69 Brohed 2005, s. 84–86; Lundqvist 1977, s. 151–154. 
70 Hofgren 2006, s. 33–34. 
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Hallingberg menar till exempel att ”[v]arje förbund eller 

folkrörelse har något utmärkande drag som är förankrat i själva 

värdegrunden eller anger rörelseriktningen. För väckelse-

rörelserna är detta sången…”.71  

Således kan sägas att både praktiken ”att sjunga”, sångernas 

innehåll, sångböckerna och sångsamlingarna samt sångförfattare 

och -kompositörer utgör ett fundament i EFS:s bakgrund, 

tillblivelse och identitet, och precis som EFS:s teologi enklast 

kunde beskrivas utifrån Carl Olof Rosenius beskrivs kanhända 

EFS:s sångtradition bäst genom Lina Sandell. Att hennes 

psalmtexter har kommit att bli några av de mest uppskattade i 

Sverige råder det knappast något tvivel om, men redan under sin 

levnadstid var hon en centralgestalt för EFS:s räkning.  

Sandell föddes 1832 i Småland i ett hem präglat av väckelse 

och började i unga år uttrycka sig genom poesi. Vid 18 års ålder 

började hon också studera engelska och elva år senare, 1861, 

anställdes hon av EFS som tidskriftsredaktör med uppgift att 

bland annat skriva andliga sånger, väckelseskrifter, barnskrifter 

och levnadsteckningar och enligt Rune Imberg var hon en av de 

drivande krafterna på EFS:s bokförlag. Det var i denna roll, samt 

genom hennes personliga vänskap med Rosenius, som hon 

tillsammans med Amy Moberg fick i uppdrag att skriva biografin 

om Rosenius efter hans död, vilken publicerades senare samma 

år.72 Följaktligen kan sägas att Moberg och Sandell var avgörande 

                         
71 Hallingberg 2010, s. 225. 
72 Hofgren 1956, s. 88; Imberg 2016, s. 205; Selander 2003, s. 316; Storckenfeldt 

1906, s. 16–19. 
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i hur Rosenius minne bevarades till eftervärlden, både genom 

biografin och genom dagbetraktelserna. 

Sånger och psalmer var väldigt viktig för nyevangelismens 

spridning i landet och Sandells sånger hade kanske störst 

genomslagskraft, som den ledande person inom väckelsen hon 

var.73 Inger Selander menar att ”[Sandells] sånger kännetecknas 

av stilla förtröstan på den himmelske Fadern… Utmärkande är 

också kärleken till Jesus och längtan till det himmelska 

hemmet”.74  

Hon präglades av herrnhutiska sånger och anglosaxiska 

väckelsesånger, vilka hon genom sina engelskkunskaper fritt 

bearbetade och översatte. När EFS 1886 beslöt att sammanställa 

en egen psalmbok, Sionstoner, var Sandell huvudförfattare.75 

Även ett par Rosenius-psalmer antogs i Sionstoner – han skrev 

inte så många – som har kommit att bli mycket centrala för EFS. 

Ett tydligt tecken på detta är titeln på bokfilmen: Med Gud och 

hans vänskap. Samma psalm avslutar också hela bokfilmen genom 

att sista versen citeras på den avslutande sidan före registret.76  

Inför revisionen av Sionstoner som färdigställdes 1935, uppstod 

vissa stridigheter inom EFS som kan sägas visar på både 

sångernas vikt för EFS-folket, demokratiseringen av 

organisationen samt EFS:s allmänna inställning till Svenska 

kyrkan. 1921 hade nämligen den svenskkyrkliga Diakonistyrelsen 

kontaktat EFS:s styrelse angående ett samarbete kring en ny 

                         
73 Bexell 2003, s. 161, 264. 
74 Selander 2003, s. 316. 
75 Bexell 2003, s. 264; Hofgren 1956, s. 198; Jarlert 2001, s. 157. 
76 Hofgren 1956, s. 393. 
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sångbok som skulle rikta sig till barn och unga. Styrelsen ställde 

sig positiv till förslaget, men när frågan något år senare tog upp 

på konferensen visade sig föreningsombuden tydligt negativt 

inställda till förslaget och det har vittnats om en klart hätsk 

stämning i frågan. Det hela mynnade ut i ett beslut om en revision 

av Sionstoner och ett klart nej till samarbete med 

Diakonistyrelsen, och därmed indirekt ett visst avståndstagande 

till Svenska kyrkan.77  

2.3 EFS:s utveckling fram till 1947 

 

Ungefär 30 år efter konflikten med Waldenström och hans 

sympatisörer, år 1911, skedde en ny delning av EFS, när 

Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner (BV) bildades. Den 

tydligaste orsaken till delningen var den bibelsynsstrid som hade 

uppstått ett par år tidigare.78 Adolf Kolmodin, en centralgestalt 

och styrelseledamot inom EFS:s organisation runt sekelskiftet,79 

strävade efter att ett närmare samarbete mellan Svenska kyrkan 

och EFS skulle utvecklas, något som inte uppskattades hos övriga 

styrelseledamöter. De inom EFS som starkast åberopade att EFS 

stod i fri anslutning till Svenska kyrkan började titta 

misstänksamt år Kolmodins håll. Genom den nybildade 

                         
77 Lundqvist 2008, s. 277–279. 
78 För den akademiska debatten kring bibelsyn och teologi se Bexell 2003, s. 

270–279. 
79 Kolmodin var bland annat styrelseledamot, missionsdirektor och ledare för 

ungdomsorganisationen i olika omgångar, se Lundqvist 2010, s. 15, 35. 
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tidskriften Nya Väktaren gav Axel B. Svensson uttryck för både 

direkt och indirekt kritik mot Kolmodins hållning. Tidskriften 

hade som mål att både slå vakt om synen på bibeln som 

verbalinspirerad och att skydda EFS:s fria ställning gentemot 

Svenska kyrkan.  

När Kolmodin publicerade sin lilla skrift Kristendomen och 

den urkristna församlingens bibel 1908 blev han så att säga Nya 

Väktarens fiende personifierad, eftersom Kolmodin nu även kunde 

sägas försvara den nya historisk-kritiska exegetiken, som bedrevs 

vid Uppsala universitet.80 Trots krav om nedredigering från 

EFS:s förlags sida, vilka distribuerade Kolmodins bok, utlöste 

publiceringen en stor debatt kring bibelsyn som kom att ställa 

hela EFS på prov.81  

Inför EFS:s årsmöte 1910 hade oppositionen bildat 

organisationen Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen Bibeltrogna 

Vänner (EFSBV) dit enskilda personer kunde ansluta sig för att 

bättre kunna driva oppositionens sak. Vid årsmötet ett år senare 

ville EFS:s styrelse få slut på stiftelsens inre stridigheter och 

föreslog därför en stadgeändring som hindrade alla som ingick i en 

oppositionell förening, alternativt annan förening som hindrar 

stiftelsens verksamhet, att fungera som ombud vid EFS:s 

årsmöten. På så sätt blev ingen utesluten, men oppositionens 

inflytande över stiftelsen begränsades radikalt. När stadge-

ändringen gick igenom valde EFSBV att ombilda sig till ett eget 

                         
80 Lundqvist 2010, s. 10–14. Kolmodin blev själv utsedd till professor i exegetik 

vid Uppsala universitet 1903 och ansågs då vara det mer konservativa valet av 

de kandidater som fanns till tjänsten.  
81 Lundqvist 2010, s. 23–32; Brohed 2005, s. 22–23. 
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missionssällskap – Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner (BV). 

De missionsföreningar runt om i landet, främst i söder, som 

sympatiserade med BV valde successivt att träda ur EFS för att i 

stället ansluta till BV. Den andra delningen av EFS var ett 

faktum.82  

Kolportörerna, som från början alltså spred böcker och 

traktat, hade under de sista tre decennierna av 1800-talet alltmer 

börjat predika under sina besök ute i pastoraten. 1906 togs ett 

officiellt beslut från EFS:s sida att i stället för att kalla tjänsten 

för kolportör börja kalla det predikant.83 Antalet predikanter 

ökade stadigt i början av 1900-talet, tillika lekmanna-

engagemanget. Samtidigt minskade den prästerliga 

representationen i provinsombudsrollen. Från att prästerna vid 

sekelskiftet utgjort cirka hälften av alla provinsombud i landet, 

minskade det till omkring 20 procent 25 år senare. EFS:s roll inom 

Svenska kyrkan blev så att säga än mer fri i och med minskningen 

av prästernas officiella inflytande.  

Nattvardsfrågan började under denna period åter diskuteras 

inom EFS och det började finnas både önskemål och krav på att 

dels få fira nattvard i EFS:s egna bönhus, dels att EFS-

predikanterna själva skulle få celebrera dessa nattvarder. På 

1920-talet tillät EFS:s styrelse att nattvarder fick firas i bönhus, 

förutsatt att de leddes av en till stiftelsen välvilligt sinnad präst, 

och 1927 tillät Svenska kyrkan att präster celebrerade nattvard 

utanför kyrkorummet. På så sätt fanns inga hinder varken från 

EFS:s eller Svenska kyrkans sida att nattvard firades i bönhusen, 

                         
82 Larspers 2012, s. 137–144.  
83 Larspers 2012, s. 17. 
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så länge det gjordes under ledning av en präst. Det får sägas vara 

en dellösning, men huruvida predikanterna själva skulle kunna 

leda nattvarden var ännu inte löst på ett för stiftelsefolket 

tillfredsställande sätt.84  

Predikanterna började alltmer se sig som en egen gruppering 

och 1931 började EFS att aktivt avskilja sina predikanter för 

tjänst runt om i landet. Avskiljningen medförde vissa krav på 

utbildning och rekommendationer och allt sammantaget bidrog 

det till en allt starkare kårkänsla bland predikanterna. Fem år 

efter de första avskiljningarna valde man att bilda sitt eget 

förbund, Predikantförbundet, vilket gjorde att kåren som helhet 

inte bara hade en känsla av gemenskap utan också ett officiellt 

organ för att framföra ståndpunkter och värna om predikanternas 

position inom EFS.85 Nattvardsfrågan var som sagt fortfarande 

inte löst och predikantkåren önskade att själva få leda 

nattvardsfiranden i bönhusen. Under 1940-talet blossade 

debatterna upp på nytt, men ingen tillfredsställande beslut kunde 

tas denna gång heller.86 

                         
84 Brohed 2005, s. 86–87. 
85 Wiklund 1979, s. 37–39. 
86 Wiklund 1979, s. 52–60. Nattvardsfrågan har fortsatt att vara en stor de-

battfråga inom EFS, där spänningarna ligger mellan å ena sida ha rätt till eget 

nattvardsfirande, å andra sidan följa Svenska kyrkans ordning på ett för kyr-

kan tillfredsställande sätt så att inte relationerna organisationerna emellan 

bryts. På 1960-talet beslutade ändå EFS att föreningar som firade egna natt-

vardsgångar var helt inkluderade i EFS vilket gjorde att EFS i stort förflyttade 

sig bort från Svenska kyrkan. Det dröjde ända fram till 1990 innan man från 
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Ett tiotal år före predikanternas organisering startade 1921 en 

stor omorganisation inom EFS, där en distriktsindelning 

genomfördes och således också en viss decentralisering. Dock 

gällde detta inte maktfördelningen i särskilt stor utsträckning. 

Även om distrikt infördes med sina respektive styrelser utsågs 

ändå distriktssekreterarna av centralstyrelserna (både 

centralstyrelsen för EFS och DUF hade rösträtt i frågan), som på 

så sätt fortsatt kunde behålla kontrollen över de mindre 

enheterna.87 Vidare infördes också en missionsföreståndartjänst, 

vilken fungerade som den högste ledaren i EFS. Till sin hjälp i det 

operativa arbetet fanns övergripande sekreterartjänster för inre 

och yttre mission samt för DUF. Även denna tjänst tillsattes av 

de båda centralstyrelserna, och den uppfattades i någon mån som 

en samfundsledarposition.88 

Min egen studies avgränsade tidsperiod föregås av två 

världskrig, vilket naturligtvis berörde även EFS. För stiftelsens 

del framstår framför allt en fråga särskilt angelägen under 

krigsåren, nämligen tillstånden i de missionsområden EFS har 

etablerat sig i sedan de började arbeta för den yttre missionen. 

Utifrån bokfilmen från 100-årsjubileet verkar just den yttre 

missionen och tillstånden i de östra delarna av Afrika ifrån 1930-

talet och framåt uppta väldigt stort utrymme och intresse bland 

stiftelse-folket.  

                         

båda parters sida beslutade för fördjupad gemenskap, där nattvardsfrågan lös-

tes genom att EFS-predikanterna började vigas av biskoparna för tjänst i EFS, 

Larspers 2006, s. 62, 71–73. 
87 Brohed 2005, s. 86. 
88 Larspers 2012, s. 182; Lundqvist 2008, s. 283. 
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När italienska trupper på order av Mussolini gick in i 

Abessinien 1935 utvisades i stort sett alla missionärer i området 

inom ett år. Detta hindrade dock inte EFS:s missionsiver och bara 

något år före andra världskrigets utbrott satsade man hårt på 

mission i Tanganyika söder om Abessinien, vars framgångar 

kontinuerligt rapporterades hem till Sverige under hela 

krigstiden.89 Det är med andra världskriget i ryggen, med 

omställning och nysatsning på den yttre missionen och med ett 

stundande 100-årsjubileum EFS rör sig mot år 1947 och 

inledningsåret för denna studie. 

2.4 Sammanfattning och precisering av en EFS- 
identitet 

 

Vi har genom att utgå ifrån EFS:s 100-årsjubileums bokfilm 

kunnat skapa oss en bild av hur EFS från officiellt håll såg på sig 

själva. Således har vi tagit utgångspunkt från Hans Andreassons 

punkt historiografi. Konstateras kan att denna historiografi mer 

än något annat klargör vilken spiritualitet eller vilka 

konventioner som är ”rätt” inom EFS. Carl Olof Rosenius är här 

utan tvekan fullständigt central och den person omkring vilken 

EFS samlas. Hans lutherska och herrnhutiska arv återkommer 

ständigt, både direkt och indirekt och det är uppenbart att 

bokfilmen vill lyfta fram detta. Rosenius lutherska försoningslära 

blir en viktig fråga (om än inte den enda) i delningen på 1870-

                         
89 Hofgren 1956, s. 328–340, 348–349, 353, 355; Ryman 2005, s. 360. 
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talet. För EFS var det viktigare att hålla fast vid Rosenius, 

Luther och i förlängningen relationen till Svenska kyrkan än att 

kompromissa kring dessa trosutsagor.  

Även i samband med delningen 1911 var relationen till Svenska 

kyrkan viktig, där ett ställningstagande mot den historisk-

kritiska exegetiken indirekt skulle innebära ett visst 

avståndstagande till kyrkan. I dessa frågor är det på ett 

schablonmässigt sätt relativt tydligt att de trosutsagor som 

accepteras inom EFS är det som inte går i strid med Rosenius och 

Svenska kyrkans evangeliskt-lutherska hållning. Dock är EFS på 

ett officiellt plan ambivalent i en fråga: nattvarden. Här görs 

aldrig något officiellt ställningstagande för vad som anses rätt 

eller fel. Förvisso spelar det in i delningen med SMF, men 

ambivalensen återkommer gång på gång genom hela EFS:s 

historia.  

En annan viktig identitetsmarkör för EFS har genom historien 

varit den yttre missionen. Här spelar många av Andreassons 

avläsningspunkter in. Dels kan sägas att det etableras normer 

(konventioner) om missionens vikt. Dels engagerar missionen 

snart när var och en och bidrar till praktiker i form av ekonomiskt 

givande och ihärdig bön från föreningarnas sida. Det går också att 

säga att dessa praktiker upprätthölls och engagerade var och en i 

föreningarna. Till och med Solglimtarna inom DUF och 

söndagsskolbarnen lärde sig tidigt att engagera sig för den yttre 

missionens sak. På så sätt bevarades dessa konforma praktiker 

över tid i en tydlig cirkulation.  

DUF får också anses vara viktig för EFS-identiteten från dess 

bildande fram till och med denna studies avgränsade tidsperiod. 
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Här bör dock sägas att identitetsbegreppet blir om möjligt än 

svårare att använda, då det dels handlar om DUF som ett uttryck 

och en symbol för EFS, men samtidigt har DUF utan tvekan sin 

egen identitet. Med åren kan möjligen sägas att DUF-identiteten 

implementeras i EFS i och med det generationsskifte som sker när 

i stort sett alla i EFS:s ledning har växt upp inom DUF:s 

organisation.  

Tydligt är i alla fall att när DUF bildas sker en demokratisering 

i hela EFS, vilket successivt etableras som en ny identitet samt 

att en lite friare anknytning till Svenska kyrkan alltmer 

genomsyrar EFS ju längre in på 1900-talet vi kommer. Dessutom 

har sannolikt vissa praktiker tillförts identiteten genom DUF, då 

framför allt bönemötenas karaktär. Exakt hur dessa såg ut är 

dock svårt att säga, då det inte verkar vara speciellt intressant i 

ett EFS-historiografiskt perspektiv. Snarare kanske det skulle 

kunna finnas i det kollektiva minnet, men det återstår att se.  

Ytterligare en del i EFS-identiteten kan lokaliseras till 

tryckandet och spridandet av traktater, böcker och andra skrifter. 

Med åren fanns det en intressetidning för i stort sett varje 

särintresse inom EFS, både för unga och gamla. Tidningar och 

annan litteratur har givetvis också hjälpt EFS att upprätthålla 

sin identitet då ”rätt” lära, information och historia kan spridas 

till stora delar av medlemmarna.  

Slutligen hittar vi en viktig identitetsmarkör i Lina Sandell och 

musiken. Att sånger genom historien har varit viktig för 

väckelserörelser, och inte minst den nyevangeliska, är knappast 

en underdrift och genom Sandell och Rosenius texter kunde 

trosutsagor och normer etableras. Den musikaliska praktiken 
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hjälpte till att starkt befästa dessa trosutsagor och sångerna har 

varit ett sätt att upprätthålla konformitet över tid är snarast 

uppenbart. Sångens vikt har kanske också varit en bidragande 

orsak att sångboken Sionstoner i sig själv kan ses som en viktig 

identitetsmarkör för EFS. Den representerar något unikt, något 

eget, något som på alla sätt är kärnan av vad EFS är.  

När vi nu kommit så långt att vi kan säga något om en allmän 

EFS-identitet är det dags att gå vidare och se hur detta relaterar 

till EFS-föreningarna i pitebygden.  
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3. De södra byarna 

Den väckelse som ägde rum i pitebygden på 1950-talet kan utifrån 

Magnus Aasas uppsats delas upp i flera etapper. Dessa etapper har 

också ganska tydliga geografiska uppdelningar vilket gör att det 

kan vara lämpligt att successivt betrakta vad som skedde under 

1950-talet både utifrån en geografisk, tematisk och till viss del 

kronologisk uppdelning. Låt oss därför börja i byarna söder om 

Piteå stad för att se vilka identitetsmarkörer som går att 

identifiera och precisera utifrån källmaterialet.  

Under 1950-talet var de södra byarna en del av Hortlax 

kommun och -församling och det var i dessa byar väckelsen 

började, med en tydlig koncentration vårvintern 1951. Att året då 

väckelsen i huvudsak ägde rum fick någon form av genomslag i de 

nio föreningar som hade någon anknytning till EFS, kan vi 

konstatera redan genom att titta på medlemsstatistiken. Sju av 

föreningarna hade en tydlig ökning i medlemsantal mellan 1951 

och 1952. Fem av föreningarnas medlemsantal ökade med mellan 

17 och 27 %, två föreningar hade en ökning med 82,8 % respektive 

107 %, medan två föreningar hade ett oförändrat medlemsantal.90 

Av de nio byar vars föreningar berördes av väckelsen i området 

                         
90  Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens årsberättelse och matrikel 1951–1952. 
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ska vi särskilt fästa blicken på fyra av de fem största: Bergsviken, 

Blåsmark, Hortlax och Storfors.91  

I Bergsviken bildades en Kristlig ungdomsförening 1911 som 

en del av Svenska kyrkans arbete. Först i mitten av 1920-talet 

beslöt föreningen att ansöka om medlemskap i Norrbottens 

Evangelisk Lutherska Ungdomsförbund, omorganiserat 1935 till 

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens missions- och 

ungdomsförbund, även kallat länsförbundet.92 För att studera 

föreningen i Bergsviken har två protokollsböcker använts, vilka 

inkluderar åren 1945–1960, dock har endast protokollen för 

undersökningsperioden 1947–1957 tagits i beaktan. I protokolls-

böckerna finns även årsmötesprotokollen, vilka således har 

använts. Vidare har även årsberättelserna för verksamhetsåret 

1951–1952 och framåt studerats. Det saknas däremot tyvärr 

årsberättelser för tiden fram till och med våren 1951. 

Föreningen i Blåsmark bildades 1912 under ledning av 

komminister Nils Johan Nordberg efter att han medverkat vid ett 

möte i byns skola och en förening ansluten till Piteå sockens 

ungdomsförbund bildades. Sex år senare beslöt man att också 

söka anslutning till Norrbottens Evangelisk Lutherska Ungdoms-

förbund. 1923 togs så nästa steg och anslutning till DUF, 

inklusive ett namnbyte till Blåsmarks DUF, genomfördes.93 Det 

material som har använts för att studera Blåsmarks-föreningen är 

tre protokollsböcker, vilka inkluderar styrelseprotokoll, årsmötes-

protokoll samt verksamhetsberättelser mellan åren 1947 och 

                         
91 Aasa 1989, s. 10–11. 
92 Backlund 1989, s. 36–38. 
93 EFS Blåsmark, Blåsmark EFS 75 år Jubileumsskrift 1912–1987, s. 2–4. 
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1957. Här har åren 1946 samt 1958–1962 funnits med i 

protokollsböckerna men exkluderats på grund av den 

kronologiska avgränsningen. Vidare har även de två jubileums-

skrifterna för föreningens 50- respektive 75-årsjubileum använts. 

Hortlax Kristliga Ungdomsförbund bildades omkring 1907 och 

precis som övriga två föreningar skedde detta inom ramen för 

Svenska kyrkans arbete. Även i Hortlax beslöt man söka inträde 

i länsförbundet under 1920-talet.94 För Hortlax del har allt 

bevarat material som finns för undersökningsperioden använts. 

Det inkluderar styrelseprotokoll, årsmötesprotokoll och 

verksamhetsberättelser för åren 1949–1957. Verksamhets-

berättelserna är välbevarade, och årsmötesprotokollen finns 

bevarade från 1951 och framåt. Däremot är styrelseprotokollen 

från de första undersökningsåren inte sparade, utan de tar vid från 

april 1952 och framåt.  

I Storfors bildades en DUF-förening redan 1907 och de hade 

således redan från starten av deras verksamhet en anknytning till 

DUF och EFS. 1910 anslöt de också till länsförbundet.95 Här finns 

endast årsberättelser för verksamhetsåren 1947–1958 bevarade, 

varför allt material har tagits i beaktning. Tyvärr saknas 

årsberättelserna för verksamhetsåren 1950–1952 samt 1957. 

Således ger arkivmaterialet från Storfors endast en bild av åren 

före respektive efter väckelsen, dock ej åren under själva 

väckelsen.  

Inför verksamhetsåret 1948 var alla fyra föreningar anslutna 

till DUF, men ingen av dem var ansluten till EFS. Således så gott 

                         
94 Carlsson 1979, s. 92–93. 
95 Backlund 1989, s. 36–38; Carlsson 1979, s. 109. 
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som inleds denna studie med att föreningarna inträdde i EFS, 

vilket skedde under 1949 för både Bergsviken, Blåsmark och 

Storfors. Två år senare blev också Hortlax förening medlem i EFS 

och föreningarna hade således medlemskap i alla EFS-relaterade 

organisationer som kan ses som aktuella: riksförbund, 

länsförbund och ungdomsförbund.96 

Förutom den geografiska närheten föreningarna emellan fanns 

också nära samarbeten, främst genom kretsföreningen Hortlax 

missionsförening. Genom kretsföreningen fanns också den 

gemensamt anställda predikanten Ola Brännström, som 

medverkade vid de allra flesta större mötesserier i alla föreningar. 

Dessutom var det Brännström som ledde alla bibelstudier i olika 

grupper, både för juniorer och huvudföreningar, då sådana 

önskades. Även om Brännström inte nämns allt för ofta i det 

nedan presenterade materialet, bör han hela tiden finnas med i 

medvetandet som en ständigt närvarande person i alla fyra 

föreningar.  

3.1 Spiritualitet 

 

För att ringa in de södra byarnas identitet kommer här 

spiritualitet eller konventioner uppmärksammas, samt hur de tar 

sig uttryck i studiematerialet. Redan nu bör sägas att stor vikt 

                         
96  Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens årsberättelse och matrikel 1948–1952; 

EFS Bergsviken, årsmötesprotokoll 4/9 1949; EFS Blåsmark, medlemsmötes-

protokoll 29/5 1949 §3. 
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har lagts vid vilken teologi eller vilka teologiska teman som 

kunnat urskiljas i materialet. Mer än någonting annat som kunnat 

identifieras visar dessa teologiska teman, uttryckt i både 

verksamhetsberättelser, bibelord och sånger, på hur den officiella 

teologiska (och kanske också ideologiska) inställning som 

premierades av styrelsen, såg ut.  

Teologin fram till och med väckelsen 

Hur relationen mellan föreningarnas styrelser och medlemmar såg 

ut under undersökningsperioden är svårt att säga utifrån det 

material vi har tillgång till. Det som dock kan sägas är att de 

gedigna verksamhetsberättelserna eller årsberättelserna 

styrelserna skrev inför årsmötena i någon mån visar på vad 

styrelserna ansåg vara viktigt att förmedla till föreningarna vid 

en given tid. Inledningarna till dessa verksamhetsberättelser 

förmedlar både teologi, uppmuntran och förmaningar. De kan 

snarast jämföras med små predikningar där styrelserna stryker 

under de mest centrala, eller för dagen aktuella, punkterna i deras 

teologiska uppfattning och hur dessa konkretiseras i föreningarna. 

Faktum är att likheterna också är slående mellan föreningarna.  

Åren före väckelsens framfart talades det mer än någonting 

annat om just väckelse, att vara vakna och att vaka i väntan på 

”brudgummen”. Ett flertal retoriska frågor ställdes också i 

samband med detta där föreningsmedlemmarna för sig själva fick 

svara på om de fortfarande vakade eller om de hade somnat till. 

Hade de verkligen tagit emot Jesus i sina hjärtan fullt ut? Hade 

Gud verkligen fått hela deras person? Eller som styrelsen i 

Hortlax-föreningen skriver: ”Växer vi till i Nåden eller växer vi 
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ifrån, någotdera måste ske. Du som är medlem i denna kristliga 

förening, har det blivit nöd i ditt hjärta över denna sak[?]”.97  

I Bergsvikens förening syns liknande teman vid 

styrelsemötena, dels genom betraktelser över den ljumma 

församlingen i Laodikeia från Upp 3:14-22, dels genom ett 

refererat samtal om hur var och en i styrelsen egentligen ”har det 

med Gud”. Kontentan av samtalet landade i att alla kände ett 

behov av att ”bli bättre” men att det inte dög att bara konstatera 

hur ”dåliga och kalla” man var utan att det också krävdes 

konkreta resultat i form av mer bön, mer kärlek och mer tillit till 

”Gud som segern ger”.98 Åtminstone i Bergsviken verkade alltså 

även styrelsen känna ett behov av att själva fundera på hur de 

”hade det med Gud”. Det gällde så att säga inte bara att resten 

av föreningen skulle ”ha det rätt med Gud” utan också ledningen. 

Talet om att hålla sig vakna, helt överlåtna åt Gud, följs också 

ofta upp med resonemang kring världens ondska. Det finns ett 

tydligt vi- och dem-tänkande, där det går att ana att de som håller 

sig vakna ingår i vi-gruppen och alla andra ingår i dem-gruppen. 

Möjligen kan vi-gruppen inkludera en lite bredare grupp, men det 

är utifrån källmaterialet oklart. Det som för föreningarna verkar 

vara en självklarhet i att världen är ond uttrycks både genom 

bibelordsutläggningar av Mark 13:33-37, genom konstaterande 

                         
97 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 26/1 1950; EFS Blåsmark årsberättelse 

22/10 1949, årsberättelse 17/11 1950; EFS Storfors, årsberättelse, jan. 1949 

samt årsberättelse, jan. 1950. 
98 EFS Bergsviken, styrelsemötesprotokoll 15/4 1948 och styrelsemötesproto-

koll 8/4 1949 §5; De bibelcitat som återges i källmaterialet är uteslutande häm-

tat från 1917 års kyrkobibel, men i de allra flesta fall återger styrelserna para-

fraser av bibeltexter i stället för citat. 
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att ondskans makter tillhör världen och en varning att om de 

väckta skulle somna ges tillfälle för ovännen att så ogräs.99 

Ytterligare ett tema förtjänar att nämnas här, nämligen 

betonandet av Guds nåd. Det är framför allt styrelsen i Storfors 

förening som ägnar nåden utrymme. Detta görs genom en 

utläggning om huruvida föreningen vid verksamhetsårets skifte 

kan känna frimodighet eller bävan. Genom att visa på att allt det 

föreningen är och har helt och hållet byggde på Guds nåd genom 

Jesus kan föreningen också gå in i det nya verksamhetsåret med 

frimodighet, enligt styrelsens resonemang.100 Även Hortlax-

föreningens styrelse nämner nåden som en förutsättning för deras 

verksamhet och existens, men ingen vidare utläggning görs över 

detta tema. Det sägs snarare som en självklarhet som endast 

behöver nämnas i förbifarten.101 

Även de verksamhetsberättelser som är bevarade från själva 

väckelseåren, inom Hortlax kommun 1950–1951,102 finns stora 

likheter i hur de olika styrelserna uttrycker sig inför sina 

respektive föreningar. Att dessa år var händelserika och 

glädjefyllda blir tydligt, inte minst i verksamhetsberättelserna för 

Hortlax-föreningen för åren 1950 samt 1951. Styrelsen inleder 

1950 års verksamhetsberättelse som följer:  

’Alltså mina älskade bröder varen fasta, orubbliga, alltid 

överflödande i Herrens verk, eftersom i veten, att Edert 

                         
99 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 26/1 1950; EFS Blåsmark årsberättelse 

17/11 1950; EFS Storfors, årsberättelse för 1948, odat.1949. 
100 EFS Storfors, årsberättelse för 1949, jan. 1950. 
101 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 26/1 1950. 
102 Aasa 1989, s. 11–14. 
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arbete icke är fåfängt i Herren.’ Tänk vilket föredöme 

Paulus var i det stycket. Han arbetade flitigt och var trogen 

den Herre som kallat honom. Men han visste att Gud i 

himmelen bekände sig till honom och krönte hans arbete 

med framgång. Han fick föra många själar från mörker till 

ljus. Visst har vi frågat oss mången gång, är det lönt att 

fortsätta. Gud vare tack han har icke låtit oss vara utan 

vittnesbörd. Vi har under det år som gått fått erfara att Gud 

verkar ibland oss. Tänk vilka tacksägelseämnen, att ännu i 

dag frälsar Jesus syndare! Må vi icke glömma Pauli ord, om 

att vara fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk, 

det är uthålligheten som ger seger.103 

 

Glädjen går knappast att ta miste på. Samtidigt finns en viss 

tendens till uppmaning att inte sluta arbeta. Det är också 

onekligen en markant skillnad i tonen från styrelsens sida 1950 

jämfört med föregående år, där missnöje och uppgivenhet råder. 

Men glädjen har knappast sinat ett år senare när 

verksamhetsberättelsen inleds på följande sätt: 

’Lovad vare Herren dag efter dag bär han oss!’. Är det någon 

som bör instämma i dessa ord är det väl vi som i dag firar 

vårt årsmöte… låt oss idag ändå försöka stanna liksom och 

se oss tillbaka icke i förundran på oss själva men på Gud och 

hans väldiga gärningar med oss och ibland oss. Hur mycket 

har vi inte fått vara med om och bevittna av hans dråpliga 

gärningar. Detta att han benådar förlorade syndare är icke 

detta under över alla under. Visst borde vi alla brista ut i 

jubel och tack till vår store barmhärtige Gud och Frälsare. 

                         
103 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 27/1 1951. 
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Vi instämmer med Psalmisten i den 126 psalmen ’Ja, Herren 

har gjort stora ting med oss därutöver voro vi glada’.104 

 

Möjligen kan en något mer stillsam förundran anas här jämfört 

med året innan. Att väckelsen möttes med glädje från 

föreningarnas håll framstår i alla fall som uppenbart utifrån dessa 

årssammanfattningar. Det är också värt att notera lite mer 

precist vad som betonas i styrelsens inledningar. De två tydligaste 

gemensamma nämnarna kan sägas vara hur det är Gud som utför 

ett verk, nämligen att frälsa syndare, och detta är något att vara 

outsägligt glad för. 

 I årsberättelsen från 1950 lyfts också fram hur centralt det 

egna arbetet är, att som kristen vara uthållig och fast, för det är 

denna uthållighet som så att säga ger seger. Denna individua-

listiska helgelsesyn (för jag menar att det mer sannolikt rör sig om 

uttryck för någon form av helgelse snarare än frälsning/ 

omvändelse/rättfärdiggörelse) går inte tydligt att urskilja året 

efter. Nu läggs i stället all vikt på glädjen och tacksamheten som 

borde genomsyra den förening som fått uppleva Guds ”väldiga 

gärningar”. Men styrelsen stannar inte vid en uppmaning om att 

glädjas. Fortsättningsvis betonar de hur viktigt det är att nära 

”sitt andliga liv”. Här lyfts tre saker fram: Ordet, nådemedlen och 

brödragemenskapen. Ordet och nådemedlen beskrivs som ”de 

märgstarka rätter som han dukat åt oss i öknen”.105 Vad gäller 

brödragemenskapen vill styrelsen särskilt understryka kärleken 

                         
104 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 3/2 1952. 
105 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 3/2 1952. 
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mellan medlemmarna, bönen för varandra och vikten av att ses i 

samband med föreningens olika möten.106 

En liknande glädje uttrycker också styrelsen i Blåsmark när de 

fått uppleva väckelse. Även här är styrelsen noggrann med att 

understryka att det är Gud som är den verklige aktören. De 

skriver:  

Vi gick där tröga både till kropp och själ och full av otro. Då 

kom Gud till våra bygder och till sist kom han till vår by på 

ett så mäktigt sätt. Han hade inte slumrat in som vi 

människor så ofta tror, nej, han lever vi skola ock leva. Det 

är ett stort glädjeämne då Gud har fått vinna så många och 

även fått förnya oss de gamla medlemmarna.107 

 

Gud har alltså vunnit människor under det gångna året, och några 

rader senare understryks detta faktum igen av styrelsen. Det är 

uppenbart att det är angeläget för styrelsen att betona att de i sin 

förening inte har gjort något för att väckelsen skulle bryta ut. Det 

är också intressant att notera språket, särskilt i inledningen av det 

återgivna stycket där styrelsen beskriver sig själva och 

föreningsmedlemmarna som tröga och fulla av otro. Det kan sägas 

passa väl in i någon form av omvändelseteologi där det just är 

övergången från tröghet till uppvaknande som blir central, något 

som Magnus Aasa också identifierat som typiskt för 

väckelseundervisningen i pitebygden.108 Tillsammans med 

betoningen av Gud som agerande subjekt ger hela inledningen av 

                         
106 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 3/2 1952. 
107 EFS Blåsmark, årsberättelse 27/10 1951. 
108 Aasa 1989, s. 33–36. 



 

 

 

 

 

 

 
 

71 

 

verksamhetsberättelsen en tydlig upplevelse av styrelsens 

inställning som undergivna människor som inte av egen fri vilja 

kan göra det som är rätt och riktigt utan endast genom Guds 

agerande kan upprättelse och ett ”rätt” leverne ske. Men i likhet 

med styrelsen i Hortlax finns också en tendens att ändå vilja 

uppmana medlemmarna att troget och uthålligt fortsätta arbeta 

och be, och på så sätt ”tjäna” Gud.109 

Teologin efter väckelsen 

Redan året efter väckelsen verkar glädjen ha mattats av något 

från styrelsernas sida. Åter kan ett par tydliga teman skönjas i 

deras respektive verksamhetsberättelser: Ondskan i världen, 

vikten av att hålla ut och stå fasta, människans oförbätterlighet 

samt Guds nåd och kärlek. Det framstår också som att dessa fyra 

teman snarast kan ses som två begreppspar som konstant hänger 

samman.  

I Bergsviken heter det att ”bristerna ter sig stora och många” 

när de ser tillbaka på det gångna året, och hos Blåsmark ”trotts 

synd och stor brist” har föreningen varit föremål för Guds 

härlighet.110 Detta kan sägas utgöra det ena begreppsparet. I stort 

sett aldrig talar någon av styrelserna om den egna bristfälligheten 

utan att också nämna Guds nåd. Det andra begreppsparet 

framträder tydligast hos styrelsen i Hortlax för verksamhetsåret 

1952. ”Tiden är ond” skriver styrelsen, och vetskapen om detta 

måste leda till vaksamhet, tålamod och uthållighet. Bakgrunden 

                         
109 EFS Blåsmark, årsberättelse 27/10 1951. 
110 EFS Bergsviken, årsberättelse 7/9 1952; EFS Blåsmark årsberättelse 11/10 

1952. 
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till detta uttalande verkar ligga i att det varit ett ansträngande år 

för föreningen. De ser så att säga ingen frukt av sitt arbete. 

Möjligen kan en liten besvikelse eller frustration skönjas från 

styrelsens sida om de upplever att den väckelsen som var så 

fantastisk inte längre fortsätter att ge riklig frukt. Oavsett 

anledningen är det tydligt att styrelsen här blandar uppmuntran 

och uppmaning i det att det inte är konstigt om föreningen inte 

ser konkreta resultat av sitt arbete – i framtiden ska det som nu 

är fördolt bli uppenbart – men vetskapen om att arbetet kommer 

ge resultat borde vara anledning nog att uthålligt fortsätta 

arbetet i väntan på Jesu återkomst.111 

Den eskatologiska undertonen blir också mycket tydlig från 

styrelsen i Hortlax i verksamhetsberättelsen för 1952. Det är 

otvetydigt så att en undervisning, förkunnelse, eller på annat sätt 

förmedlad teologi om att den snara förväntade Jesu återkomst 

genomsyrar Hortlax-föreningen, men detta år uttrycker styrelsen 

denna förväntan mycket mer explicit än vad tidigare har kunnat 

ses i källmaterialet. Denna eskatologiska förväntan är dock inte 

på något sätt ny för Hortlax-föreningen.112 Den går att ana hos 

övriga föreningar också, till exempel när styrelsen i Blåsmark 

talar om hur brudgummen dröjer och hur ”underligt” det blir när 

han så gör.113 Värt att notera är att de eskatologiska undertonerna 

är mycket svårare, för att inte säga omöjliga, att upptäcka i 

                         
111 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 1/2 1953. 
112 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 27/1 1951 och verksamhetsberättelse 

1/2 1953. 
113 EFS Blåsmark, årsberättelse 17/11 1950. 
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styrelsernas verksamhetsberättelser som följde året närmast efter 

väckelsen.  

Om vi sedan tittar på de verksamhetsberättelser som författas 

allt längre tid efter väckelsen kan ett par observationer göras. Den 

mest iögonfallande förändringen som sker är faktiskt längden på 

styrelsernas teologiska inledningar. Under 1950-talet har 

styrelserna för föreningarna i Hortlax kommun gått från att låta 

ca 75 % av verksamhetsberättelserna text ägnas åt teologiskt 

präglade uppmuntrande och förmanande ord till att fram mot 

1960-talet i vissa fall endast anteckna ett bibelord, eller bara 

skriva några korta, allmänna rader om tacksamhet inför Guds 

nåd.114  

Detta faktum medför också vissa begränsningar i de slutsatser 

som kan dras utifrån det teologiska innehåll som styrelserna 

faktiskt har skrivit. Dock kan sägas att de teman som varit så 

tydliga före väckelsen samt när väckelsen åter börjat klinga av 

gör sig ständigt påminda i verksamhetsberättelserna fram till 

1960-talet. Människans fel och brister i kontrast till Guds nåd och 

kärlek återkommer ett flertal gånger, samt hur dessa två fenomen 

ligger till grund för människans frälsning som ett Guds 

nådesverk.115  

Ett tema kan dock ses som delvis nytt, nämligen arvet som står 

att vänta den trogna arbetaren i himlen. Det finns en tydlig 

eskatologisk underton här som inte är ny från styrelserna sida, 

                         
114 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 26/1 1950; EFS Blåsmark årsberättelse 

4/11 1954; samt EFS Storfors, årsberättelse 1/1 1957.  
115 EFS Blåsmark, årsberättelse 24/10, 1953; EFS Hortlax, verksamhetsberät-

telse 7/2 1954, verksamhetsberättelse 22/1 1955 samt årsberättelse 20/11 1955. 
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men att uttrycka det som ett arv och de omvända som arvingar 

till Guds rike är en ny vokabulär i dessa verksamhetsberättelser. 

Framför allt är det styrelsen i Hortlax som återkommer till detta 

tema år efter år, men även i Bergsviken talas det om arvet i 

himlen. Denna typ av framåtblickande skiljer sig något i tonläge 

jämfört med hur eskatologin och förväntan om Jesu återkomst 

tedde sig. När styrelserna talar om arvet i framtiden är det snarast 

med en stilla förvissning att var och en i sinom tid ska få ut sitt 

arv. Det är också svårare att se några tydliga gränser mellan arvet 

i himlen som en slutgiltig eskatologisk plan och arvet i himlen som 

en frukt av jordelivets slit som får åtnjutas när den enskilde dör. 

Även om gränserna är suddiga finns dock utan tvekan en viss 

eskatologisk underton i talen om arvet som styrelserna förmedlar 

till föreningarna.116 

Slutligen kan styrelsen i Hortlax också få avsluta denna del 

med två citat som var och ett väl sammanfattar någon form av 

andemening eller attityd som ligger som en matta över flertalet 

verksamhetsberättelser från 1953 och framåt, även hos 

Bergsviken, Blåsmark och Storfors. Styrelsen i Hortlax skriver för 

verksamhetsåret 1954: ”Vi har ingen kraft ingen förmåga. Men 

kanske detta är i flesta fall bara därför att vi saknar viljan”.117 

Och vidare för verksamhetsåret 1955: ”Ibland äro vi aktiva i guds 

                         
116 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 7/2 1954, verksamhetsberättelse 22/1 

1955, verksamhetsberättelse 26/1 1956; samt EFS Bergsviken, årsberättelse 

21/9 1954.  
117 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 22/1 1955. 



 

 

 

 

 

 

 
 

75 

 

rike, vi har nöd för andra människors frälsning men så bli vi 

liknöjda”.118 

Båda dessa citat visar på en viss uppgivenhet i arbetet. 

Styrelsernas, eller möjligen föreningarnas, hoppfullhet och 

framåtanda som fanns i samband med väckelseåren har bara 

några år senare utbytts i uppgivenhet och ”liknöjdhet”. Nu visar 

detta endast vad just styrelsens verksamhetsberättelser uttrycker 

åren efter väckelsen. Det återstår att se om liknande mönster kan 

återfinnas i övriga handlingar föreningarna har lämnat efter sig.  

Bibelorden 

Teologiska uttryck, formuleringar, förmaningar och undervisning 

går inte bara att finna i styrelsernas verksamhetsberättelser. 

Mycket av det material som finns bevarat från föreningarna 

uttrycker på ett eller annat sätt just teologi. Bland annat är alla 

de bibelord som nedtecknats i protokoll och andra 

möteshandlingar till hjälp för att bättre förstå den teologi 

styrelserna ger uttryck för. Här finns flera nivåer av användandet 

av bibelord. Först och främst är de redan redovisade 

verksamhetsberättelserna fulla av direktcitat, notiser om 

bibelverser och formuleringar som tydligt parafraserar olika 

bibelverser. Detta kan sägas visa på att bibeln i regel var 

välanvänd och välläst, möjligen inom hela föreningen och utan 

tvekan bland styrelseledamöterna. De var tillräckligt bevandrade 

i en viss form av bibelspråk för att kunna uttrycka sig med hjälp 

                         
118 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 26/1 1956. 
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av bibelord och genom fraser som alluderar till bibeln.119 Ett 

talande exempel på hur styrelserna använde sig av bibelord kan 

ses i verksamhetsberättelsen för Storfors förening när styrelsen i 

januari 1950 skriver: 

Jesus är angelägen att draga vår blick till sej, det sker genom 

ordets vittnesbörd. Genom Jes. Jag utstryker dina synder 

såsom en dimma. – Nåd! i Joh, Han tog sin boning ibland 

oss, och han var full av nåd. Paulus: nåden kom genom Jesus 

Kristus. Jesu vittnesbörd: Min frid giver jag eder. Var han 

sådan i går, är han densamme i dag. Frukta icke jag är den 

siste: så är han då densamme ock i evighet. Det är gott att 

bliva styrkt i sitt hjärta genom nåd. Herren har vänt sitt 

ansikte till oss och givit oss sin frid! Detta är vår 

frimodighet.120 

 

Styrelsen låter ett flertal bibelcitat följa på varandra för att ge 

tyngd och auktoritet åt den poäng de vill förmedla till föreningen, 

nämligen varför föreningen har rätt till frimodighet, vilket är den 

fråga som inleder hela verksamhetsberättelsen. Genom något som 

närmast kan förstås som en genom frälsningshistorien visar 

styrelsen att svaret på den inledande frågan utan tvekan är att 

föreningen har rätt till frimodighet, så länge den bottnar i Jesu 

nådefulla frälsningsverk.121  

                         
119 EFS Storfors, årsberättelse, jan. 1949; EFS Blåsmark årsberättelse 17/11 

1950; EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 27/1 1951; samt EFS Bergsviken 

årsberättelse 6/9 1953. 
120 EFS Storfors, årsberättelse, jan. 1950. 
121 EFS Storfors, årsberättelse, jan.1950. 
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Ett annat sammanhang där bibelverser anges är i de protokoll 

som redogör för planeringen av större möteshelger eller 

mötesveckor, såsom bibel- eller böneveckorna som regelbundet 

anordnandes i de olika föreningarna. Här är informationen 

väldigt varierad. Vanligtvis har sekreteraren inte noterat några 

önskemål kring ämnen eller bibelverser som styrelsen önskat som 

rubrik för mötestillfällena, men vid ett par tillfällen får vi en 

inblick i hur styrelsen själv bestämt ett tema för mötestillfället. I 

dessa fall har ännu inte någon talare tillfrågats, utan det verkar 

som att den talare som diskuterats på mötet snarast får ett tema 

eller en bibelvers tilldelat sig från styrelsens sida. När detta har 

varit aktuellt har påfallande stor del av tematiken verkat ha 

eskatologiska konnotationer.  

Absolut tydligast är detta i Bergsviken under mötesserier 1947 

och 1948. Där har styrelsen önskat att predikanten som skulle 

kallas skulle tala över Joel 2:1–11, 3 och Dan 11 1947 och året 

efter över Upp 14. Alla dessa bibelställen är tydligt eskatologiska 

i det att de talar om en framtida domens dag med klart 

apokalyptiska bilder där ”Lammet” slutligen ska segra. Det ska 

sägas att det är samma talare som är påtänkt till båda tillfällena, 

en predikant Hagen.122 

Även Blåsmark planerade och genomförde en eskatologiskt 

betonad mötesvecka 1953 där rubriken ”Jag står vid dörren och 

bultar” från Upp 3:20, var det bestämda temat. Det intressanta 

här är att varje dag i veckan har fått en tydlig rubrik relaterat till 

”Lammet”. Predikant Lennart Karlsson planerades tala vid åtta 

                         
122 EFS Bergsviken, styrelsemötesprotokoll 13/1 1947 §4 och styrelsemötespro-

tokoll 15/4 1948 §4. 
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tillfällen under en vecka över rubrikerna Lammets vrede, 

Lammets blod, Lammets bok, Lammets åsyn, Lammets sång, 

Lammets bröllop, Lammets tolv apostlar och Lammets tron. Att 

dessa teman faktiskt talades över bekräftas i verksamhets-

berättelsen för samma år. Tyvärr finns ingen tydligare indikation 

vad exakt dessa predikningar handlade om, så det är svårt att dra 

några tydliga slutsatser kring det egentliga innehållet annat än 

att fokus för veckan har legat på ”den yttersta tiden”.123 

Valen av teman för dessa mötesserier som har exemplifierats 

genom Bergsviken och Blåsmark är onekligen intressanta men det 

bör påpekas att få slutsatser kan dras av dessa. Framför allt på 

grund av att allt för få notiser om de olika mötesseriernas 

predikoinnehåll har gjorts. Det går inte heller att se några tydliga 

mönster, någon utveckling eller skiftning i vilka bibelverser eller 

teman som önskas för de olika mötesserierna. Det enda vi kan 

konstatera är att vid tre olika tillfällen under en dryg tioårsperiod 

vet vi att de rubriker och bibelverser som använts tyder på en 

eskatologisk undervisning. I övrigt vet vi inte så mycket.  

Förutom dessa två olika situationer där bibelverser har kunnat 

identifieras, i samband med årsmöten och vid förslag till 

predikoteman, finns ytterligare en situation där bibelverser har 

antecknats, nämligen som inledning eller avslutning av 

styrelsesammanträden. Dessa är dock så få till antalet att någon 

analys inte kan göras av vad styrelserna själva föredrog att läsa 

och fundera över vid sina interna sammankomster. Däremot läses 

betydligt oftare en betraktelse av någon gammal predikant, präst 

                         
123 EFS Blåsmark, styrelsemötesprotokoll 11/4 1953 §3 och årsberättelse, okt. 

1953. 
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eller teolog. Även i detta fall är det i stort sett omöjligt att göra 

någon innehållslig analys, då endast namnen på författarna har 

angetts, men aldrig vilken betraktelse som har lästs. Ett är dock 

värt att notera, nämligen att ju längre in på 1950-talet vi kommer 

desto oftare används Rosenius betraktelser.124 

Sionstoner 

Ett annat mycket intressant fenomen är användningen av sånger. 

Det är uteslutande Sionstoner föreningarna i Hortlax kommun 

använde sig av, och de använde den mycket och i olika 

sammanhang. De verksamhetsberättelser vars innehåll redan 

redogjorts för innehåller förutom alla de teologiska teman och 

bibelverser som redan framkommit, även frekvent förekommande 

sångcitat, till exempel för att förstärka en teologisk poäng eller ett 

teologiskt tema.125  

I årsmötesprotokollen har både föreningarna i Bergsviken och 

Blåsmark kontinuerligt antecknat vilka sånger som sjungits, om 

det gjorts i inledningen, avslutningen eller i samband med en kort 

minnesstund över de under det gångna året avlidna 

föreningsmedlemmarna. Utöver detta har dessutom Bergsvikens 

styrelse vid i stort sett varje styrelsesammanträde antecknat vilka 

sånger som sjungits som inledning och/eller avslutning. Detta ger 

                         
124 EFS Bergsviken styrelsemötesprotokoll 2/7 1948 §1, styrelsemötesprotokoll 

6/3 1952 §1, styrelsemötesprotokoll 5/9 1955 §1; EFS Blåsmark styrelsemötes-

protokoll 1/11 1951 §8 samt styrelsemötesprotokoll 21/7 1954 §4. 
125 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 7/4 1954; EFS Bergsviken styrelsemö-

tesprotokoll 28/2 1950 §1, §8; EFS Blåsmark årsberättelse 22/10 1949; samt 

EFS Storfors, årsberättelse, jan. 1950. 
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en mycket god inblick i Bergsvikens styrelses sångbruk och genom 

att titta på både innehåll och psalmförfattare kan vi lägga 

ytterligare en pusselbit till hur vi kan förstå åtminstone 

Bergsvikens styrelses självbild. 

Först bör sägas att det finns en stor spridning av vilka sånger 

som sjungits. Inte många sånger har använts mer än en, högst två 

gånger under undersökningsperioden. Det har också funnits en 

viss tendens i Bergsviken att anpassa sig lite efter högtider och 

kyrkoår, då främst i december och runt påsk- och fastetid. Då 

ingen hänsyn till säsong har tagit är det framför allt en kategori 

sånger som har valts, nämligen de som sorterats in under rubriken 

”Nådens ordning: trosliv och helgelse”. Nästan hälften av alla de 

163 sångval som gjorts av Bergsvikens styrelse under den 

undersökta perioden faller in under denna rubrik. Å andra sidan 

bör också sägas att just denna kategori sånger är det den 

överlägset största kategorin i 1935 års utgåva av Sionstoner, med 

ungefär 200 olika sånger.  

 Om vi ska gå in på ett par sånger lite mer specifikt är det 

framför allt två sånger som brukas på ett särskilt intressant sätt 

av styrelsen: Jag gav mitt liv i döden och Har du till Jesus kommit. 

Den första av de två sjöngs vid ett flertal tillfällen före väckelsen 

och sedan dröjde det flera år innan den återupptogs igen, medan 

Har du till Jesus kommit endast sjöngs under väckelseåret 1951, 

men aldrig annars.126 

                         
126 EFS Bergsviken styrelsemötesprotokoll 2/11 1948 §11, styrelsemötesproto-

koll 9/11 1950 §10, styrelsemötesprotokoll 6/5 1954 §9, styrelsemötesprotokoll 

3/2 1955 §1, styrelsemötesprotokoll 16/2 1951 §1, styrelsemötesprotokoll 5/4 

1951 §7, samt styrelsemötesprotokoll 1/11 1951 §1. 
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Innehållsmässigt är Jag gav mitt liv i döden skriven ur Jesu 

perspektiv, där han påminner sångaren om vad han gjort för 

denne. Vers 1 slutar ”Jag göt mitt blod för dig, för dig. Vad har 

du gjort för mig?”.127 Hela sången avslutas med att Jesus 

tydliggör att han endast ”äskar” ett, nämligen att få bo i 

sångarens hjärta. Som helhet uttrycker sången en tydlig 

korsteologi med fokus på att Jesus genom sin död har gjort 

människan fri. I Bergsviken sjöng styrelsen denna sång både höst, 

vinter och vår och den framstår helt klart som en av deras mer 

omtyckta sånger.  

Har du till Jesus kommit är en tydlig evangelisationssång, med 

uppmaning om att vittna om Jesus. Första versen lyder: 

Har du till Jesus kommit 

och nåd för intet fått, 

säg, vill du ej att andra 

ock få så härlig lott?128 

Det är mycket rimligt att tänka sig att denna sång symboliserade 

hur styrelsen såg på sin egen roll i relation till väckelsen, även om 

det inte uttryckligen sägs någonstans. Möjligen menade de sig ha 

ett extra ansvar för att se till att väckelsen fortsatte, att indirekt 

mana varandra till att själva vittna och bidra till människors 

omvändelse. De sista två verserna betonar också vikten av att ge 

Gud ära för all framgång, att människan inte kan göra något av 

egen kraft och att hon därför endast bör tro och lyda Gud, samt 

                         
127 Musik till Sionstoner 1935, nr. 331. 
128 Musik till Sionstoner 1935, nr. 550. 
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vara tacksam över att få vara en del i Guds verk. På det hela taget 

är sången representativ för den teologi som i övrigt getts uttryck 

för genom framför allt verksamhetsberättelserna från de fyra 

styrelserna.  

Ytterligare en sång är omvittnad som viktig under 

väckelseåren, nämligen Ring i himlens klockor. Magnus Aasas 

informanter menar att den sjöngs i Bergsviken varje gång någon 

vid ett möte ”med sin mun bekände” att den kommit till 

avgörelse.129 I styrelsernas olika handlingar lyser dock sången 

med sin frånvaro i hög utsträckning. Styrelsen i Bergsviken sjöng 

den inte en enda gång under den undersökta perioden, men i 

Blåsmark nämns den i verksamhetsberättelsen för väckelseåret 

1951. Styrelsen skriver: ”Må…’Ring i himlens klockor’ få ljuda i 

förbättringen. Vad som har skett av andligt uppvaknande är en 

bekräftelse på det ordet. Av Herren har det skett och inte av 

människor”.130 Det är, precis som man kan förvänta sig, en 

jubelsång över att någon idag har blivit frälst, hur änglarna 

sjunger runt Guds tron för denna syndare som har vänt om.131  

Det framstår som högst rimligt att detta inte var en sång som 

prioriterades vid styrelsemöten eftersom den så tydligt uttrycker 

en omvändelsehändelse här och nu, och att styrelsemötena inte 

var en plats för drastiska omvändelseupplevelser.  

                         
129 Aasa 1989, s. 17. 
130 EFS Blåsmark, årsberättelse 27/10 1951. 
131 Musik till Sionstoner 1935, nr. 328. 
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Slutligen är det intressant att göra några notiser om vilka 

sångförfattare132 som framstår som särskilt populära i 

Bergsviken. Två personer vars sångtexter sjöngs mer än några 

andras kan identifieras. Dels Erik Nyströms texter, dels Lina 

Sandells, där den senare var allra mest populär. Här går det 

knappast säga att någon av hennes sånger var mer populära än 

någon annan. Snarare framstår det som att styrelsen i Bergsviken 

successivt betade av sång efter sång skriven av henne. Detta visar 

på att styrelsen i Bergsviken uppskattade den teologi Sandell ger 

uttryck för i sina texter, centrerad kring en tydlig förtröstan på 

Gud och med en riktning mot evigheten.  

3.2 Praktiker 

 

I detta avsnitt presenteras vilka praktiker som på olika sätt 

kommit till uttryck i det studerade materialet. Här rör det sig om 

vitt skilda teman, allt från mötesfrekvens och möteskultur till 

inställningen till inventarier och fastigheter. Även relationen till 

Svenska kyrkan och dess präster berörs.  

Andliga möten 

Källmaterialet ger på olika sätt uttryck för det vanliga och 

regelbundna föreningsarbetet, med allt vad det innebar, som ägde 

rum från år till år. Här ser vi särskilt hur stor del av styrelsens tid 

                         
132 Här avses endast textförfattarna till sångerna, då sångernas teologi är mest 

relevant för studien. Ingen hänsyn har således tagits till vem som har kompo-

nerat respektive melodi.  
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som verkar ha gått åt till att planera de olika möten och de lite 

större mötesserierna, ofta kallade för bönedagar/-veckor eller 

bibeldagar/-veckor där framför allt arbetet att kalla olika talare 

tog upp mycket utrymme. Av de talare som kallades var den stora 

majoriteten EFS-predikanter. Först och främst hade, som redan 

nämnts, föreningarna i Hortlax en gemensamt anställd predikant: 

Ola Brännström. Han var givetvis ofta kallad till alla fyra 

undersökta föreningar och de möten som planerades. I övrigt 

kallades predikanter från andra ställen i Norr- och Västerbotten, 

Norrbottens länsanställda såsom distriktssekreterare Gustaf 

Kihlström samt resetalare knutna till EFS.133  

Alla fyra föreningar som undersökts arrangerade regelbundet 

medlemsmöten eller månadsmöten (exakt vad dessa möten kallas 

i källmaterialet skiftar, men det framstår som att det är samma 

typ av möte oavsett benämningen). Dessa ägde rum en gång i 

månaden, förutom under sommarmånaderna, och 

föreningsmedlemmarna turades om att ansvara för 

arrangemanget. Ofta var en predikant från trakten inbjuden, men 

om inte detta kunde ordnas höll någon i föreningen ett så kallat 

föredrag. Dessa typer av möten tenderade att samla en större 

mängd människor och utifrån protokollen kan vi ana att större tid 

                         
133  Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens årsberättelse och matrikel 1952, s. 375–

377; EFS Storfors, årsberättelse, jan. 1950 samt EFS Hortlax, verksamhetsbe-

rättelse 3/2 1952. 
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och engagemang lades på dessa möten än på till exempel 

bönemöten.134 

Bönemöten var den mest frekvent förekommande mötestypen 

i föreningarna, ofta förlagda till en vardagkväll varje, alternativt 

varannan vecka. 1949 beslutade Bergsvikens förening till exempel 

att utöka sin bönemötesverksamhet till att äga rum varje torsdag 

i bönhuset.135 Det verkar ha funnits en tradition kring dessa 

bönemöten som gjorde att styrelsen särskilt värnade om deras 

fortlevnad, trots att flera möteshandlingar vittnar om att 

bönemötena var de minst populära bland föreningsmed-

lemmarna. Blåsmarks styrelse skriver:  

I regel ha vi varit samlade till bönemöten varje lördagkväll. 

Dessa möten, säkert dyrbara stunder för många, ha tyvärr 

varit alltför lite besökta. Särskilt under senare delen av året 

ha många bänkar stått tomma.136 

 

Styrelsen understryker bönemötenas vikt och menar att de borde 

ha en given plats i föreningsmedlemmarnas veckoschema, något 

som även styrelsen i Hortlax påpekar då de beklagar sig över den 

dåliga uppslutningen till just bönemöten.137  

En möjlig orsak till att styrelsen var så mån om att 

bönemötena skulle fortgå kan anas i mötenas innehåll, nämligen 

                         
134 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 7/2 1954, verksamhetsberättelse 26/1 

1956; EFS Bergsviken, styrelsemötesprotokoll 2/10 1950 §9, årsberättelse 6/9 

1953; samt EFS Storfors, årsberättelse 23/1 1954. 
135 EFS Bergsviken, årsmötesprotokoll 4/9 1949 §14. 
136 EFS Blåsmark, årsberättelse 11/10 1952. 
137 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 26/1 1950. 
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att föreningen samlades för att be. Under mötena lästes också en 

betraktelse samt sjöngs ett par sånger.138 Det framstår som att 

dessa bönemöten har en hel del gemensamt, när det kommer till 

innehåll, med de DUF-möten som var så karakteristiska och 

utmärkande för organisationen när den bildades 1902. Möjligen 

kan det vara en av ledtrådarna till varför bönemötena var viktiga 

för styrelserna. En annan faktor kan vara att just bönen har en 

framstående roll i styrelsernas sätt att uttrycka sig. Bara antalet 

gånger som det noteras i protokollen att styrelsen inleder och/eller 

avslutar möten med bön är närmast oräkneliga. Vidare uppmanar 

de föreningsmedlemmarna om förbön och om att bedja i alla 

möjliga tillfällen och sammanhang, och de ger bönen äran för alla 

eventuella framgångar i deras respektive verksamheter. Det är 

knappast en överdrift att hävda att bönen är en av de mest 

centrala praktikerna för föreningsstyrelserna, utifrån deras sätt 

att uttrycka sig i protokoll och verksamhetsberättelser.139  

Som redan konstaterats tog mötesplanering upp mycket 

utrymme i protokollen för de olika föreningarna. Månadsmötena 

krävde ett visst engagemang från hela föreningen eftersom 

medlemmarna själva stod för programplanering och organisation 

kring mötena. Men den mötestyp som noteras allra flest gånger i 

styrelseprotokollen är utan tvekan de olika mötesserier som 

                         
138 EFS Blåsmark, styrelsemötesprotokoll 30/5 1953 §1. 
139 EFS Storfors, årsberättelse, jan. 1950, verksamhetsberättelse 23/1 1954; 

EFS Bergsviken, styrelsemötesprotokoll 7/6 1951 §2, styrelsemötesprotokoll 

6/8 1953 inledning; EFS Blåsmark, verksamhetsberättelse 27/10 1951, styrel-

semötesprotokoll 1/11 1954; EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 26/1 1950 

samt årsmötesprotokoll 29/1 1956 avslutning. 
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regelbundet arrangerades. Varje förening arrangerade i princip 

varje år två böne-/bibelveckor om året. Namnen på mötesserierna 

varierar, men allt tyder på att innehåll och struktur är i princip 

detsamma oavsett om det kallas för bönedagar, bönevecka, 

bibeldagar, bibelvecka eller något annat där möten arrangeras ett 

par gånger om dagen flera dagar i sträck. Utöver dessa två 

mötesserier arrangerade föreningarna ofta någon form av 

mötesserie i samband med årshögtiden och årsmötet.140 Storfors 

sammanfattar till exempel 1949 års verksamhet med att 

konstaterar att de arrangerat tre större mötesserier samt 

bönemöten varannan vecka och till detta räknas tolv olika 

predikanter och talare upp, som kallats till sagda möten.141 

I regel planerades två möten om dagen, ofta förlagda kl. 16 och 

kl. 20, under dessa typer av mötesserier. Antal dagar serierna 

pågick varierade, men det rörde sig om mellan tre och sex dagar, 

alltså sex till tolv möten per serie. Till alla dessa möten kallades 

en huvudtalare som predikade vid ungefär ett möte om dagen. 

Vidare kallades också en till tre andra talare som predikade vid 

övriga möten under serien. Det är uppenbart att det krävdes en 

del kontakt med predikanter, länsförbund och EFS för att få tag 

                         
140 EFS Bergsviken, styrelsemötesprotokoll 8/5 1948 §4; EFS Blåsmark, styrel-

semötesprotokoll odat. 1959 §7; samt EFS Hortlax, styrelsemötesprotokoll 7/4 

1952 §2–6. 
141 EFS Storfors, årsberättelse, jan. 1950. 
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på talare till alla dessa möten, något som sannerligen speglas i 

protokollen.142  

Utöver dessa relativt regelbundna möten och mötesserier visar 

styrelseprotokollen på en hel rad andra typer av extra möten som 

planeras in. Några exempel på sådana, som återkommer på ett 

flertal ställen är så kallade sparbössetömningar och extrainsatta 

offerstunder.143 Som vi ser fanns det en hel del möten att besöka 

under ett år om man så önskade. Enligt Magnus Aasas 

informanter tedde det sig också närmast obligatoriskt att besöka 

alla möten som ens förening arrangerade, åtminstone om någon 

talare skulle komma på besök.144  

Protokollen visar dessutom på en viss ökning i antal möten i 

samband med att väckelsen kommer till en specifik förening. I 

Bergsviken arrangerade styrelsen en ny mötesserie i maj, bara två 

månader efter att bibelveckan ägt rum.145 Enligt Magnus Aasas 

informanter ska en extra mötesserie ha ägt rum redan några 

veckor efter den första bibelveckan, med samma predikant som 

diskuterades på styrelsemötet den 17 maj. Predikanten i fråga är 

Albert Johansson, som ska ha skickats upp till Jävrebyn av EFS 

för att hjälpa till i väckelsen där. Jävrebyn ska dock inte ha haft 

möjlighet att ta emot honom eftersom så många predikanter 

                         
142 EFS Blåsmark, styrelsemötesprotokoll 14/3 1950 §5, styrelsemötesprotokoll 

11/4 1954 §3–4; EFS Bergsviken, styrelsemötesprotokoll 9/11 1950 §6; styrelse-

mötesprotokoll 6/8 1953 §3; EFS Hortlax, styrelsemötesprotokoll 7/4 1952 §5–

6. 
143 EFS Blåsmark, styrelsemötesprotokoll 14/3 1950 §3–4; EFS Bergsviken, sty-

relsemötesprotokoll 19/1 1951 §2 samt styrelsemötesprotokoll 4/12 1952 §2. 
144 Aasa 1989, s. 18. 
145 EFS Bergsviken, styrelsemötesprotokoll 17/5 1951 §2. 
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redan hade skickats och de klarade helt enkelt inte av att 

sysselsätta alla predikanter som skickades till byn. Således 

skickades Johansson vidare till Bergsviken, som enligt Aasa skulle 

ha haft ett extrainsatt styrelsemöte för att besluta om att det gick 

bra att ta emot Johansson. Något protokoll från ett sådant 

extrainsatt styrelsemöte finns dock inte bevarat, vilket är 

märkligt eftersom Bergsvikens styrelse framstår som mycket 

noggranna både vad gäller beslutsordning och protokoll. Att 

Johansson har besökt Bergsviken framstår dock som helt 

uppenbart vid styrelsemötet i maj, där sekreteraren skriver att 

”Herbert Lundberg hade skrivit till Stiftelsen om att få tillbaka 

Johansson och hade fått svar att han skulle få komma någon gång 

efter den 20 maj”.146  

Den ökade mötesfrekvensen kan alltså framför allt ses i 

protokollen i en ökad styrelseaktivitet genom kallelser av 

predikanter. Magnus Aasas informanter bekräftar denna ökade 

mötesfrekvens, när de vittnar om hur bibelveckorna på 

vårvintern 1951 förlängdes med ytterligare en vecka i både 

Jävrebyn (vars arkiv ej återfunnits) och Blåsmark när det blev 

uppenbart att människor började omvända sig under mötena.147 

Om vi ser till situationen efter väckelsen framstår det som att 

den ökade mötesfrekvensen i viss mån höll i sig. I Bergsviken 

understryks till exempel längden på bibelveckan i mars 1952, 

vilket aldrig gjorts förut. Nu skulle predikanterna kallas en hel 

                         
146 EFS Bergsviken, styrelsemötesprotokoll 17/5 1951 §2. 
147 Aasa 1989, s. 15–19. 
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vecka. Även året efter var bibelveckan planerad till en vecka.148 

Faktum är att mötesintensiteten tillslut föranledde styrelsen att 

1955 fråga sig om det var så bra att ha möten så ofta som de hade 

möjlighet till.   

Vi hade fått meddelande om besök av Uno Axelsson 1–6 

mars och två Norska predikanter 8–13 mars vilket 

föranledde en stunds diskution [sic] om det var Guds mening 

att vi skulle ha så mycket möten i följd eller om vi skulle 

försöka få Axelsson att byta tid.149 

 

Tillslut kanske det helt enkelt blev för intensivt med alla möten. 

Alternativt kan man fundera på om intresset för mötena börjat 

svalna, men det återkommer vi till senare.  

Sociala möten, barnen och ungdomarna 

Föreningarna i södra pitebygden ägnade sig inte bara åt böne- och 

månadsmöten. Ett flertal andra aktiviteter och samhälls-

engagemang finns beskrivna på olika sätt i källmaterialet. Ett 

exempel på just samhällsengagemang utifrån en viss typ av 

ideologi, eller möjligen teologi, kan ses när styrelserna för 

föreningarna i Bergsviken och Storfors gemensamt försökte 

motarbeta det som de förstod som destruktiva krafter i bygden. 

Genom att sammankalla till gemensamt möte för att diskuteras 

vad som kunde göras åt den festplats som Storfors idrottsförening 

                         
148 EFS Bergsviken, styrelsemötesprotokoll 1/11 1951 §8, samt styrelsemötes-

protokoll 5/3 1953 §6. 
149 EFS Bergsviken, styrelsemötesprotokoll 7/1 1955 §6. 
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planerade att uppföra, hoppades styrelserna kunna skydda 

”ungdomen”. De båda styrelserna menade att festplatsen skulle 

”bli till stort men” för den kristliga ungdomsverksamheten. Mötet 

lyckades dock aldrig komma till något konkret förslag på hur 

festplatsens uppförande kunde motarbetas annat än att de kände 

behov av att protestera.150  

En stor del av föreningarnas verksamhet återfanns i de yngre 

åldrarna. Både söndagsskola, solglimt- och juniorförening var 

verksamheter riktade till barn från 4 års ålder upp till åtminstone 

16 år.151 Denna verksamhet är dock allt för svår att följa genom 

styrelsernas protokoll och verksamhetsberättelserna, annat än att 

ledarna för de respektive verksamheterna under hela perioden 

valdes av årsmötet och att det således var föreningarnas 

medlemmar som beslutade om samt drev verksamheterna. 

Juniorföreningarna, ska dock sägas, var också sina egna 

föreningar med egen styrelse och stod således aningen firare i 

relation till huvudföreningen, jämfört med söndagsskol- och 

solglimtsverksamheten. Samtidigt kan också juniorföreningen 

sägas träna och fostra ungdomarna i engagemang och 

föreningsarbete inför deras inträde i huvudföreningarna, om 

något sådant inträde någonsin skedde.  

Utöver detta kan ett par olika verksamheter noters, utifrån 

styrelseprotokollen. Framför allt kan dessa verksamheter 

betraktas som sociala sammankomster, där trevnad och samvaro 

framstår som viktigt. De är betydligt mer förekommande i 

                         
150 EFS Bergsviken, mötesprotokoll 25/2 1948 §2. 
151 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 26/1 1950 samt EFS Blåsmark styrel-

semötesprotokoll 14/1 1953, §2. 
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materialet från Bergsviken och Blåsmark än vad det är i Hortlax 

och Storfors, vilket kan vara värt att notera. Ett exempel är de 

utflykter som styrelserna arrangerade under somrarna, där 

uttryckligen både huvudföreningen och juniorföreningen inbjöds. 

Utflykterna gick till natursköna platser runt om i Norr- och 

Västerbotten. Buss hyrdes in, och fikabröd ordnades. Särskilt ett 

resmål var populärt, nämligen Mobacken, DUF:s sommargård 

utanför Skellefteå.152 

Ett annat, enligt verksamhetsberättelserna uppskattat, 

arrangemang är de nyårsvakorna som anordnades i några av 

föreningarna. I Bergsviken återupptogs dessa 31 december 1951 

efter flertalet års uppehåll. Styrelsen understryker att just 

nyårsvakan var ett mycket välkommet återinförande.153 Även 

arrangemanget ”De gamlas dag” var en regelbundet 

återkommande dag i föreningarna. Dagen brukade bestå av ett 

underhållningsprogram där föreläsningar och musikunder-

hållning varvades med unison sång och någon typ av andligt 

betonat tal.154 

Om vi ser till kontinuiteten av dessa mer socialt betonade 

aktiviteter kan vi konstatera att sommarutflykterna pågick både 

före, under och efter väckelsen. Likaså arrangemanget ”De 

gamlas dag”. I övrigt finns fler notiser om liknande, sociala 

                         
152 EFS Blåsmark, styrelsemötesprotokoll 31/5 1950 §3; EFS Bergsviken, sty-

relsemötesprotokoll 2/6 1950 §8 samt styrelsemötesprotokoll 8/5 1952 §7. 
153 EFS Bergsviken, årsberättelse 7/9 1952. 
154 EFS Blåsmark, styrelsemötesprotokoll 16/5 1952 §2; EFS Bergsviken, sty-

relsemötesprotokoll 4/2 1949 §8 samt årsberättelse 7/9 1952. 



 

 

 

 

 

 

 
 

93 

 

aktiviteter efter väckelsen än före, men skillnaden är så pass 

marginell att några större slutsatser knappast kan dras.  

Bönhusen och inventarierna 

En faktor som kan spela in i hur man ser på sin identitet, knyter 

an till olika grupper eller kategorier och manifesterar den grupp 

man menar att man tillhör är hur man förhåller sig till de fysiska 

objekt eller ägodelar som tillhör gruppen. Det kan därför vara 

intressant att se på hur Bergsviken, Blåsmark, Hortlax och 

Storfors förhöll sig till sina ägodelar, fastigheter och inventarier.  

Det första som framkommer i protokollen gällande inventarier 

är en diskussion om ”orgelproblemet”. Orgeln, som stod i 

bönhuset, var i dåligt skick och en åtgärd krävdes.  Det beslöts att 

både göra efterforskningar om pris för att köpa in en ny och 

samtidigt om det överhuvudtaget var möjligt att reparera den 

gamla orgeln. Frågan togs åter upp vid årsmötet året därpå, utan 

resultat. Upplösningen på detta orgelproblem får vi tyvärr endast 

ta del av indirekt genom Blåsmarks styrelse när de 1954 beslutade 

att köpa in en likadan orgel som den Bergsviken hade köpt, 

eftersom den orgeln ansågs vara odiskutabelt bra.155 Eftersom 

något beslut angående inköp av ny orgel inte går att hitta bland 

Bergsvikens protokoll går det att ifrågasätta huruvida 

”orgelproblemet” var en särskilt viktig fråga för styrelsen i 

Bergsviken. Oavsett anledningen till att Blåsmark avslöjar 

slutresultatet på problemet är det ändå intressant att den första 

                         
155 EFS Bergsviken styrelsemötesprotokoll 13/10 1948 §6, årsmötesprotokoll 

4/9 1949 §14; samt EFS Blåsmark styrelsemötesprotokoll 26/1 1954 §1. 
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tydliga inventariefrågan som dyker upp handlar om något som 

torde relatera till hur väl musiken och sången fungerade i 

föreningen.   

Ett annat intressant fenomen som Bergsviken och Hortlax 

hade gemensamt under undersökningsperioden är föreningarnas 

bibliotek. 1950 beslutade Bergsvikens styrelse att litteratur till 

biblioteket skulle inköpas till ett värde av 100 kronor. Detta är 

bara den första av flera notiser om sådana inköp. Föreningen 

verkar ha utvidgat sitt bibliotek minst en gång om året.156 

Hortlax gick i Bergsvikens spår när årsmötet beslutade att 

upprätta ett nytt bibliotek och slå samman det med det redan 

befintliga. Detta utvidgade bibliotek skulle bestå av skänkta, 

ihopsamlade böcker samt nyinköpta böcker för 150 kronor. Även 

regler för försenade lån från detta nygamla bibliotek upprättades 

av årsmötet, och det hela framstår som att böcker och litteratur 

var uppskattat av föreningsmedlemmarna.157  

I Blåsmark verkar inget bibliotek finnas. Däremot har 

föreningen varit mycket noggrann i sin dokumentation av hur 

många av Stiftelsen tidningar som spreds genom föreningen varje 

år. Det fanns en tidningskommitté som tog upp prenumerationen 

i föreningen och fungerade på så sätt som distributionslänk mellan 

Stiftelsen och föreningsmedlemmarna. Tidningarna represen-

terade hela EFS:s verksamhet, både inrikes, utrikes och regionalt, 

samt för alla åldersgrupper. Det fanns en tidning för alla, oavsett 

ålder och intresse. I Blåsmark var antalet prenumeranter nära 

                         
156 EFS Bergsviken, styrelsemötesprotokoll 9/11 1950 samt styrelsemötespro-

tokoll 3/1 1952 §7. 
157 EFS Hortlax, årsmötesprotokoll 1/2 1953 §16. 
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nog konstant före, under och efter väckelsen. De mest populära 

tidningarna var under undersökningsperioden Missionstidningen 

Budbäraren, De Ungas Tidning och Barnens vän.158  

Här bör påpekas att vad ett bibliotek representerar och vad 

tidningsprenumerationer representerar inte alls behöver ha 

någonting med varandra att göra. Den litteratur som fanns i 

Hortlax och Bergsvikens bibliotek kan antas vara någon form av 

uppbyggelselitteratur, men det är bara spekulationer. Det vi kan 

säga mer säkert är att dessa föreningar hade ett visst intresse för 

att läsa. Tidningarna å andra sidan behöver inte alls 

nödvändigtvis peka på ett läsintresse hos medlemmarna. Det 

prenumerationen däremot visar är ett visst engagemang för det 

som produceras av EFS. 

Förutom tidningarna och ett inköp av nytt kaffegods finns det 

egentligen bara en fråga som återkommer om och om igen i 

Blåsmarks källmaterial, nämligen veden. Det framstår som ett 

betydande problem för föreningen att hålla bönhuset varmt. 

Frågan var så vanligt förekommande att sekreteraren vid ett 

styrelsesammanträde bara noterade att ved- och värmefrågan 

diskuterades ”än en gång”.159  

I övrigt har en del renoveringar skett under 

undersökningsperioden, vilket framför allt Bergsviken har stått 

för. Här har genomgående ingrepp gjorts, såsom att slå ut en vägg 

och sätta in en ”sesam-dörr” mellan den stora och lilla salen i 

                         
158 EFS Blåsmark, årsberättelse 22/10 1949, årsberättelse 17/11 1950, årsberät-

telse 27/10 1951 årsberättelse 11/10 1952; årsberättelse odat. 1953, årsberättelse 

4/11 1954, samt årsberättelse odat. 1955. 
159 EFS Blåsmark, styrelsemötesprotokoll 10/8 1954 §3. 
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bönhuset och att uppdatera fläkt- och ventilationssystemet. Även 

en uppgradering av bänkarna i den stora salen i bönhuset var en 

stor fråga och föranledde en gedigen diskussion vid årsmötet 1951. 

Intressant att notera här är att alla större renoveringsinsatser 

beslutades om och genomfördes under sommar- och 

höstmånaderna 1951, alltså bara några månader efter att 

väckelsen ägde rum.160  

Tyvärr finns inga ingående diskussioner dokumenterade om 

varför renoveringarna var nödvändiga, annat än diskussionen om 

bänkarna, men i det fallet rörde det sig snarare om vilken åtgärd 

som krävdes och hur bänkarna skulle bli bättre än varför en 

åtgärd var nödvändig. Det framstår så här i efterhand som att de 

ingrepp som gjordes syftade till att kunna rymma fler människor 

i samma rum samtidigt samt förbättra ventilationen, möjligen av 

samma anledning. Det finns dock inte belägg för detta i 

källmaterialet, med det finns inte heller något som talar emot 

denna tolkning. Det är trots allt inte orimligt att tänka sig att det 

under de senaste månaderna hade varit välbesökta extrainsatta 

bibelveckor och mötesserier som gjort att bönhuset akut blivit för 

litet i relation till alla som var intresserade att komma och delta.  

Missionen och ekonomin 

I styrelseprotokollen finns ett flertal notiser om insamlade medel, 

kassatillgångar och vad som skulle göras med dessa pengar. Ofta 

togs beslutet att skicka pengarna till någon organisation eller 

                         
160 EFS Bergsviken, styrelsemötesprotokoll 12/7 1951 §4, styrelsemötesproto-

koll 9/8 1951 §3–5, samt årsmötesprotokoll 16/9 1951 §11. 
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förening. Det är svårt att säga exakt hur pengarna sedan skulle 

användas eller om föreningarna som skickade iväg pengarna var 

fullt medvetna om vad deras pengar användes till, men vi kan 

ändå få en fingervisning om vad våra studerade föreningar valde 

att satsa sina ekonomiska tillgångar på.  

Tre mottagare står ut i mängden, nämligen Stiftelsen (EFS), 

Länsförbundet och Hortlax missionsförening. Mest pengar 

skickades till Stiftelsen, alltså på riksnivå. Efter detta 

prioriterades Länsförbundet, alltså organisationen på regional 

nivå. Slutligen sändes medel regelbundet till missionsföreningen, 

alltså till den lokala nivån, om än inte den minsta lokala 

sammanslutningen. Således kan sägas att alla föreningarna i 

väldigt hög utsträckning fördelade sina tillgångar mellan de olika 

organisationsnivåerna inom den egna organisationen. Vad 

pengarna sedan används till går som sagt inte att säga. Möjligen 

skickades de med förväntan om att medlen skulle förvaltas på 

bästa sätt, utan att riktigt bry sig om exakt vad detta bästa sätt 

innebar. De pengar som skickades till Hortlax missionsförening 

kan dock byföreningarna styra över, då missionsföreningen helt 

enkelt var kretsföreningen bestående av de undersökta byföre-

ningarna.161 

Det är rimligt att anta att pengarna föreningarna skickade till 

regional och nationell nivå inte var öronmärkta, då andra pengar 

uttryckligen skickades till till exempel missionen eller ”DUF:s 

                         
161 EFS Hortlax, årsmötesprotokoll 3/2 1952 §13, styrelsemötesprotokoll 7/4 

1952 §4; EFS Bergsviken, styrelsemötesprotokoll 4/6 1948 §8, styrelsemötes-

protokoll 7/2 1952 §9; EFS Blåsmark, styrelsemötesprotokoll 30/3 1951 §1, 

samt styrelsemötesprotokoll 2/10 1952 §5. 
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mission”.162 Detta för oss in på en fjärde mottagare av 

föreningarnas insamlade medel. Det finns ingenting i 

källmaterialen som tyder på att öronmärkta missionspengar 

prioriterades framföra de olika EFS-organisationerna. Men för att 

på ett rättvisande sätt kunna diskutera föreningarnas missions-

engagemang bör ytterligare ett par parametrar tas med i 

beräkningen. Engagemanget syns nämligen inte bara i de 

ekonomiska prioriteringar som gjordes. Även talare, när dessa var 

missionärer, planerade kollekter som sedan inte redovisades i 

protokollen och särskilda missionsmöten och -föredrag bör också 

beaktas. 163 Särskilt föreningarnas symöten, som ”fruarna” 

arrangerade samt Solglimtarna, vilka fanns organiserade i 

Blåsmark och Storfors engagerade sig specifikt för missionen.164  

Missionsintresset, uttryckt på lite olika sätt, verkar ha fortlevt 

i Hortlax, Bergsviken och Storfors under hela undersöknings-

perioden. I Bergsviken hölls till exempel missionsföredrag under 

en mötesserie i maj 1948 och Hortlax hade året därpå besök av 

både Afrikamissionären Frida Lundström och sjömansmissionens 

                         
162 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 3/2 1952; EFS Bergsviken, styrelsemö-

tesprotokoll 8/4 1949 §4; EFS Blåsmark, styrelsemötesprotokoll 11/10 1951 §2; 

samt EFS Storfors, årsberättelse 23/1 1954. 
163 Här verkar mission likställas med den yttre missionen och någon gång även 

sjömansmissionen.  
164 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 26/1 1950; EFS Bergsviken, styrelse-

mötesprotokoll 15/4 1948 §4, styrelsemötesprotokoll 12/1 1949 §3, styrelsemö-

tesprotokoll 10/8 1949 §2; EFS Blåsmark, årsberättelse 22/10 1949; samt EFS 

Storfors, årsberättelse för 1948, odat. 1949. Se även  Evangeliska Fosterlands-

Stiftelsens årsberättelse och matrikel, 1951. 



 

 

 

 

 

 

 
 

99 

 

kapten Lundström.165 I Storfors verkade snarast hela 

verksamheten vara genomsyrad av en inställning att det som 

gjorde, gjordes för missionen: ”Då vi blickar tillbaka på de gångna 

åren ter sig de tämligen lika, vi har våra möten och 

sammankomster, vi har söndagsskola o ungdomsverksamhet vi 

arbetar för missionen allesamman”.166  

I Blåsmark däremot finns de första tydliga tecknen på 

missionsengagemang dokumenterat först 1952, då de fick besök 

av missionär Åhberg.167 Detta innebär dock inte att Blåsmarks 

förening var ointresserade av mission före 1952, det framgår bara 

inte så tydligt av källmaterialet. Det finns dock en man som kan 

antas representera missionsintresset både i Blåsmark och de 

övriga föreningarna i Hortlax församling, nämligen grannförsam-

lingens komminister Johan Ekbäck, vilken hade varit gammal 

EFS-missionär och som mycket flitigt besökte föreningarna i hela 

pitebygden, men Ekbäck återkommer vi till senare.168  

Även om missionärsbesöken finns dokumenterade i 

föreningarna redan från undersökningsperiodens början, framstår 

det som att en viss ökning skedde ju längre in på 1950-talet 

föreningarna kom. Att ett missionsintresse har funnits i 

föreningarna under hela undersökningsperioden råder det inget 

tvivel om, men i takt med att fler missionärer besökte 

föreningarna verkar också öronmärkta pengar till missionen öka, 

                         
165 EFS Bergsviken, styrelsemötesprotokoll 15/4 1948 §4 och EFS Hortlax, 

verksamhetsberättelse 26/1 1950. 
166 EFS Storfors, årsberättelse, odat. 1949. 
167 EFS Blåsmark, styrelsemötesprotokoll 25/6 1952 §3. 
168 Aasa 1989, s. 20. 
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åtminstone i Bergsviken och Storfors.169 I Bergsviken skulle också 

missionsintressets tilltagande kunna ses genom bildandet av en 

egen Solglimt 1955, med möten varannan vecka där barnen vid 

varje möte skulle få ge en slant till missionen.170  

Svenska kyrkan och prästerna 

De undersökta föreningarna engagerade på olika sätt en relativt 

stor del av byarnas invånare, men de var inte ensamma om den 

religiösa verksamheten i bygden. Svenska kyrkan hade sin egen 

verksamhet, sina egna lokaler och sina egna präster i bygden. Som 

redan nämnts var Hortlax kommun även sin egen församling vid 

tiden för studien, med församlingskyrka och församlingshem 

beläget i Hortlax. Eftersom kyrkan hade varit ytterst delaktig i 

bildandet av de olika föreningarna i byn fanns av naturliga skäl 

också vissa relationer dem emellan.  

I Hortlax verkade under 1950-talet kyrkoherde Carl-Olof 

Degerman och komminister Elof Wiklund. Degerman ska, enligt 

Aasas studie, ha haft en god relation till föreningarna från det att 

han började sin tjänst 1931 fram till 1950-talets början.171 

Relationerna mellan honom och föreningarna verkar ha fortsatt 

under 1950-talet, då det framstår som naturligt att inkludera 

honom som inledningstalare vid de flesta mötesserier, 

                         
169 EFS Bergsviken, styrelsemötesprotokoll 5/2 1953 §3, styrelsemötesprotokoll 

12/1 1949 §3; EFS Storfors, årsberättelse 23/1 1954, årsberättelse 30/1 1955, 

samt årsberättelse 1/1 1956. 
170 EFS Bergsviken styrelsemötesprotokoll 2/6 1955 §7, styrelsemötesprotokoll 

6/10 1955 §4, samt styrelsemötesprotokoll 10/10 1955 §3–4. 
171 Aasa 1989, s. 42. 
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söndagsskolavslutningar och andra lite högtidligare 

tillställningar. Han verkar enligt styrelseprotokoll och 

verksamhetsberättelser vara kallad som talare lika regelbundet 

före, under som efter väckelsen. I Hortlax och Blåsmark kallades 

alltså kyrkoherde Degerman till olika möten under hela perioden, 

men i Bergsviken framstår det som att han från början blev kallad 

till mötesserier men efter väckelsen endast var påtänkt som 

medverkande vid söndagsskolavslutningar. I Storfors nämns 

Degerman inte heller vid namn efter väckelsen, men det 

konstateras i årsberättelserna att församlingens ”präster” 

sedvanligt besökte föreningen.172 

Storfors användning av begreppet präster som de som 

regelbundet besökte föreningarna under hela 1950-talet kan 

förstås som att det snarare inbegrep alla präster utom 

kyrkoherden, men då det endast fanns två präster, inklusive 

kyrkoherden är det sannolikt att han inbegreps i denna kategori 

av Storfors styrelse. Ytterligare ett argument för detta är 

komminister Wiklunds inställning till föreningarna och EFS i 

allmänhet, åtminstone om man får tro Magnus Aasas 

informanter. De berättar historier om Wiklunds reaktion när en 

person berättade för honom att han hade blivit frälst. Wiklund 

reagerade med att tydliggöra sin dopteologi där någon 

                         
172 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 26/1 1950, verksamhetsberättelse 3/2 

1952, verksamhetsberättelse 26/1 1956; EFS Bergsviken, styrelsemötesproto-

koll 24/2 1947 §1, styrelsemötesprotokoll 21/11 1951, styrelsemötesprotokoll 

3/11 1953 §3, §7; EFS Blåsmark, styrelsemötesprotokoll 14/3 1950 §5, styrelse-

mötesprotokoll 28/8 1951 §7, styrelsemötesprotokoll 22/3 1954 §2; EFS Stor-

fors, årsberättelse, jan. 1950 samt årsberättelse 1/1 1957. 
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omvändelse knappast behövdes om man redan blivit döpt. Även 

Degermans relation till föreningarna ska ha svalnat enligt 

informanterna. De menar att Degerman också reagerade negativt 

när människor kom och berättade för honom att de blivit frälsta, 

och han ska enligt en informant ha upphört helt att besöka 

bönhusen efter väckelsen.173 Denna sista uppgift framstår dock 

som osannolik med tanke på vad det skriftliga källmaterialet 

uttrycker. Till exempel planerades möten varje söndag i fastan 

1957 med kyrkoherden och predikant Brännström som talare 

varannan söndag, så helt brutna verkar inte banden ha varit efter 

väckelsen.174 

Bergsviken, i sin tur, verkar ha begränsat kyrkoherde 

Degermans medverkan i föreningen till endast söndagsskol-

avslutningar från 1953 och framåt. Möjligen kan detta tyda på ett 

visst avståndstagande mellan kyrkoherde och förening, men 

relationerna var uppenbarligen inte helt brutna då han 

kontinuerligt dyker upp i Bergsvikens föreningsmaterial. För 

Blåsmarks del framstår relationerna som varma fram till 

kyrkoherdens död 1961 och Frans Dahlbäck, styrelseledamot och 

till och från ordförande under hela undersökningsperioden skriver 

i en jubileumsskrift för Blåsmarks DUF 1962 att ”[d]en 28/7–61 

avlider kyrkoherde C. O. Degerman, Hortlax. Under sina 30 år 

inom Hortlax kommun har vi många gånger haft besök här, och 

vi bevarar honom i gott minne”.175 

                         
173 Aasa 1989, s. 41–43. 
174 EFS Hortlax, styrelsemötesprotokoll 14/2 1957 §2–4. 
175 EFS Bergsviken, styrelsemötesprotokoll 4/11 1954 §4 samt EFS Blåsmark, 

jubileumsskrift 1912–1962, s. 6. 
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Oavsett hur vi ska förstå relationerna mellan församlings-

prästerna och föreningarna finns även andra representanter för 

Svenska kyrkan som kontinuerligt besökte de olika föreningarna 

i Hortlax kommun. Enligt Magnus Aasas informanter ska 

komminister Johan Ekbäck från Öjebyn, alltså grannförsam-

lingen Piteå landsförsamling, ha varit populär i föreningarna.176 

Han dyker också upp ett par gånger i källmaterialet, men inte 

särskilt ofta. Han medverkade vid bibelveckan i Hortlax 1950, 

bibeldagarna i Bergsviken 1948 samt vid ytterligare ett par 

enskilda tillfällen i Bergsviken och Storfors.177  

Ekbäck har sannolikt besökt föreningarna vid fler tillfällen än 

vad som framgår av källmaterialet, då han enligt Aasas 

informanter var den som ofta ställde upp så att bibelveckorna 

kunde förlängas ytterligare en vecka när väckelsen började synas 

i en viss förening. Ekbäck var gammal EFS-missionär stationerad 

Indien och kom till Norrbotten och Piteå landsförsamling 1939. 

Han ska ha haft en allt igenom god relation till EFS i stort och 

således också till de föreningar som på något sätt var anslutna till 

EFS.178  

I Bergsviken kan vi också se vissa tecken på att Ekbäck var 

önskad, då en styrelseledamot lade fram förslag, efter önskan från 

flera föreningsmedlemmar, att få komminister Ekbäck som talare 

                         
176 Aasa 1989, s. 20. 
177 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 26/1 1950; EFS Bergsviken, styrelse-

mötesprotokoll 8/5 1948 §4, styrelsemötesprotokoll 19/1 1951 §2, styrelsemötes-

protokoll 29/8 1952 §8; EFS Storfors, årsberättelse 25/1 1948 samt årsberättelse 

1/1 1956. 
178 Aasa 1989, s. 15–20; Hellström 1987, s. 95. 
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vid något möte. Förslaget mottogs väl och Ekbäck kallades några 

månader senare till den skördefest som planerades i oktober.179 

En annan aspekt av relationerna till Svenska kyrkan och dess 

präster återfinns i Bergsviken genom förekomsten av nattvards-

firande. Just nattvarden får anses vara en av de känsligaste 

frågorna mellan Svenska kyrkan och EFS hela vägen fram till 

1990-talet. Vi har redan sett att nattvardsfrågan var central för 

delningen på 1870-talet och Curt Carlsson låter frågan vara 

avgörande i hur han förstår relationen mellan Svenska kyrkan och 

EFS i pite- och skellftebyggden under 1900-talet, där en 

separation i mångt och mycket utgörs av just en nattvards-

separation.180  

I Bergsviken verkar något ha skett i samband med väckelsen. 

Varken högmässor eller nattvardsgångar nämndes överhuvud-

taget före våren 1951, men från och med april det året, alltså 

precis när väckelsen hade startat i föreningen, börjar åtminstone 

högmässor dyka upp i mötesplaneringen. En gång, 1952, 

planerades det för bussresor till Hortlax för nattvardsgång i 

kyrkan i samband med en mötesserie. Vid ett annat tillfälle två år 

senare står det uttryckligen att det planerades för högmässa i 

bönhuset, men allt som oftast finns inga platser eller detaljer 

angivna i samband med planeringen av högmässor. Från 1955 

finns noterat högmässa nästan en gång i månaden under året.181 

                         
179 EFS Bergsviken, styrelsemötesprotokoll 6/3 1952 §8 samt styrelsemötespro-

tokoll 29/8 1952 §8. 
180 Carlsson 1979, s. 188–240. 
181 EFS Bergsviken, styrelsemötesprotokoll 5/4 1951 §4, styrelsemötesprotokoll 

7/6 1951 §3, styrelsemötesprotokoll 6/3 1952 §7, styrelsemötesprotokoll 4/12 
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Nu är det lätt att tänka att högmässa automatiskt innebär 

nattvardsgång, men så var inte fallet under 1950-talet. 1942 års 

kyrkohandbok visar till exempel tydligt att högmässa lika gärna 

kan firas med som utan nattvard.182  

Det är ytterst otroligt att de högmässor som refereras till i 

protokollen skulle inbegripa nattvardsgångar. I stället rörde det 

sig om möten eller gudstjänster förlagda till söndag förmiddag, 

samma tid som högmässan firades i kyrkan. Samtidigt framstår 

det som att föreningen gjorde en viss åtskillnad mellan möte och 

högmässa, till exempel när de planerade för ”möte” en söndag, 

”eventuellt också högmässa”.183  

Möjligen var det tänkt att mötet skulle ske på eftermiddagen 

och den eventuella högmässan på förmiddagen, men oavsett tider 

framstår det som att det fanns någon form av innehållslig skillnad 

mellan ett möte och en högmässa i styrelsens begreppsvärld. En 

tänkbar tolkning skulle kunna vara att de planerade högmässorna 

genomfördes utifrån kyrkohandboken och därmed följde en viss 

liturgisk ordning. Samtidigt verkar de planerade högmässorna 

ledas av EFS-predikanter, som inte hade någon egentlig 

anledning att följa kyrkohandboken eftersom de endast var 

avskilda för just predikandet.184  

                         

1952 §5, styrelsemötesprotokoll 8/1 1953 §3, styrelsemötesprotokoll 5/2 1952 §2, 

styrelsemötesprotokoll 8/2 1954 §4, styrelsemötesprotokoll 6/4 1955 §5, styrel-

semötesprotokoll 7/7 1955 §3, styrelsemötesprotokoll 4/8 1955 §6, samt styrel-

semötesprotokoll 3/11 1955 §5. 
182 Den svenska kyrkohandboken 1942, s. 7–47, 138–144. 
183 EFS Bergsviken, styrelsemötesprotokoll 5/4 1951 §4. 
184 EFS Bergsviken, styrelsemötesprotokoll 7/6 1951 §3, styrelsemötesprotokoll 

5/5 1955 §5, samt styrelsemötesprotokoll 7/7 1955 §3. 
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Oavsett innehållet i Bergsvikens planerade högmässor är det 

intressant att just begreppet högmässa plötsligt började användas 

om möten på söndagsförmiddagen. Det var inte första gången 

föreningen planerade möten den tiden, så det framstår som att det 

rör sig om en begreppsförskjutning eller -förändring. Möjligen kan 

det här handla om att föreningarna alltmer kände att de kunde 

eller ville fira sina egna gudstjänster, utan kyrkans inblandning, 

och att det därför upplevdes som värdefullt eller viktigt att börja 

kalla ett möte vid en viss tid för något som lätt kunde tolkas som 

föreningens huvudgudstjänst.  

Enligt Magnus Aasas informanter ska väckelsen ha fört med 

sig en längtan efter att få gå till nattvard, men att man i kyrkan 

endast anordnade nattvardsgångar ungefär en gång i kvartalet. 

Detta ska ha varit en starkt bidragande orsak till varför EFS-

föreningarna så småningom började ordna egna nattvardsgångar 

utan kyrklig medverkan, något som skedde först efter denna 

studies avgränsning.185 

Av någon anledning nämner inga andra föreningar nattvards-

gångar av något slag. På Aasas informanter låter det som att det 

inte bara var i Bergsviken längtan efter nattvardsgångar fanns, 

men det är möjligt att man valde att inte arrangera 

nattvardsgångar i bönhuset för att inte stöta sig med Svenska 

kyrkan. Det är också fullt möjligt att man valde att arrangera 

nattvardsgångar men att detta inte tagits med i de officiella 

dokument som fortfarande finns att tillgå. 

Det är givetvis svårt att rättvist bedöma hur relationerna 

mellan församlingen, dess präster och föreningarna såg ut. 

                         
185 Aasa 1989, s. 46–47. 
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Källmaterialet visar på att någon form av relation med 

kyrkoherde Degerman fanns både före, under och efter väckelsen. 

Han var i alla fall kallad att medverka regelbundet i alla 

studerade föreningar under hela undersökningsperioden. 

Informanterna ger en delvis annan bild, där det verkar som att 

relationerna blev frostigare än vad styrelseprotokollen visar. 

Möjligen kan här finnas en viss diskrepans kring inställningen till 

framför allt kyrkoherde Degerman mellan å ena sidan styrelserna 

och å andra sidan medlemmarna, och framför allt då de 

medlemmar som själva aktivt hade upplevt en omvändelse-

situation.   

3.3 Kontrakt och cirkulation 

 

När vi nu har en bild över hur både spiritualitet och praktiker har 

tagit sig uttryck i det bevarade källmaterialet från de fyra 

styrelserna kommer nu konformiteten i föreningarna att belysas. 

En stor del av kontrakten, alltså huruvida medlemmarna faller in 

i spiritualiteten och praktikerna och på så sätt hjälper till att 

upprätthålla dem finner vi genom att se på hur engagemanget 

från medlemmarna har sett ut. En annan viktig aspekt är 

huruvida nya människor engageras på ansvarspositioner, såsom 

styrelseuppdrag eller andra typer av ledaruppdrag. För att 

kontrakten ska kunna upprätthållas över tid krävs en viss 

förnyelse, både genom nya medlemmar och genom succesiv 

förnyelse på ledaradpositioner.  
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Mötesdeltagande 

I föreningen i Hortlax har en märkbar attitydförändring skett hos 

styrelsen genom de verksamhetsberättelser som författades av 

dem för 1949, året före väckelsen, och 1950 då väckelsen hade 

startat i föreningen. Vi har redan sett att just bön och bönemöten 

var viktiga för de studerade föreningarna och Hortlax 

verksamhetsberättelse för år 1949 är inget undantag. Den 

genomsyras av bön, uppmaning till bön och påminnelse om 

bönens kraft och verkan. Styrelsen tycks ha ansett att föreningen 

inte bad tillräckligt eller att ihärdigheten i bönen inte var vad den 

borde. Att styrelsen inte var helt nöjd med föreningens 

helhetsinsats blir än tydligare vid genomgången av själva 

verksamheten för året. Vid ungdomsmötena har uppslutningen 

varit dålig och styrelsen ansåg detta vara ”sorgligt”. Samma sak 

gäller de bönestunder som har hållits regelbundet. Även de 

nystartade månatliga föreläsningarna av föreningens predikant 

Ola Brännström har varit dåligt besökta. Kort sagt verkar 

mötesdeltagandet i föreningen vara lågt och inte alls till styrelsens 

belåtenhet.186 

Det var svårast att få medlemmarna att gå på bönemötena 

regelbundet och i just Hortlax fall verkar engagemanget och 

uppslutningen till dessa möten också direkt kunna kopplas till 

väckelsen, då styrelsen uttryckligen skriver i verksamhets-

berättelsen för år 1950 att precis efter det att väckelsen startade 

vid tältmötesveckan i juli var också bönemötena välbesökta, men 

sedan avtog intresset successivt för dessa småmöten, som de gärna 

                         
186 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 26/1 1950 och verksamhetsberättelse 

27/1 1951. 
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omnämns av styrelserna. Det verkar inte heller som att intresset 

för bönemötena steg nämnvärt under resten av 1950-talet, och 

1955 föreslog styrelsen för Hortlax-föreningen att mötena ska 

börja förläggas till hemmen, i stället för bönhuset som fram till 

dess varit samlingsplatsen. Ingenting talar för att detta någonsin 

genomfördes, då dåligt besökta bönemöten fortsatt omnämns 

under resten av undersökningsperioden.187  

Att det var dålig uppslutning på mötena före väckelsen drog 

fram kan också anas i Bergsvikens förening, där redovisningen av 

medlemsantalet föranledde sekreterarens tillägg i protokollet: 

”fast man inte kan få den uppfattningen vid ungdomsmötena”.188 

Kommentaren framstår i sitt sammanhang som ganska syrlig, 

särskilt med tanke på att en notis redan gjorts i inledningen av 

mötesprotokollet om att inte alla medlemmar var närvarande.189 

Ett annat uttryck för missnöjet kring deltagandet skulle en 

diskussion kring medlemsintagningar på ett styrelsemöte i 

Bergsviken 1949 kunna vara. Här var problemet snarare att få 

juniorföreningens medlemmar att gå över till huvudföreningen 

när de började bli för gamla för att vara junior. Vi kan alltså se en 

viss distans mellan juniorer och övriga medlemmar vilken 

medförde att det inte var naturligt att ta steget in i 

huvudföreningen. Detta hoppades styrelsen skulle kunna lösas 

genom ett litet uppmärksammande vid ett möte av alla dem som 

                         
187 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 27/1 1951, verksamhetsberättelse 22/1 

1955, samt årsmötesprotokoll 29/1 1956 avslutning. 
188 EFS Bergsviken, årsmötesprotokoll 24/9 1950 §4. 
189 EFS Bergsviken, årsmötesprotokoll 24/9 1950. 
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valde att begära inträde i huvudföreningen.190 Missnöjet ges också 

uttryck för i Aasas uppsats, där det ska ha infunnit sig en viss 

uppgivenhet tiden före väckelsen bröt ut.  

Än värre verkar läget i Blåsmark ha varit där de regelbundna 

bönemötena var så dåligt besökta att det på vissa håll i föreningen 

funderades över om det inte var lika bra att lägga ner föreningen 

helt och hållet.191 Detta missnöje i Blåsmark framgår dock inte 

alls lika tydligt i mötesprotokoll och verksamhetsberättelser. 

Däremot nämns i Aasas uppsats ett skifte på ordförandeposten i 

föreningen, något som i sig kanske inte är speciellt häpnads-

väckande. Vid årsmötet 1950 blev samtliga ledamöter som stod i 

tur att avgå omvalda, men vid det konstituerande styrelsemötet 

ville inte Sven Lundberg, som var på förslag, tacka ja utan att 

resten av föreningen uttalat sig, trots att hela styrelsen var helt 

eniga om att Lundberg skulle bli ny ordförande. Det slutade med 

att de fick sammankalla till föreningsmöte där alla medlemmar 

röstade om ordförandeposten och Lundberg blev på sätt vald.192 

Vid styrelsemötet efter medlemsmötet säger Lundberg att han 

har ”känt det särskilt viktigt  att inneha denna post … därför ha 

                         
190 EFS Bergsviken, styrelsemötesprotokoll 4/2 1949 §14; Möjligen kan även 

vissa aktiviteter som styrelseprotokollen vittnar om kunna vara ett uttryck för 

försök till närmare gemenskap mellan juniorföreningen och DUF i Bergsviken, 

men då inga insinuationer tyder på något målmedvetet syfte med aktiviteterna 

är det svårt att säga att de var till för att föreningarna skulle närma sig 

varandra, EFS Bergsviken, styrelsemötesprotokoll 2/6 1950 §8. 
191 Aasa 1989, s. 15–19. 
192 EFS Blåsmark, årsmötesprotokoll 17/11 1950 §3, styrelsemötesprotokoll 

25/11 1950 §2, samt föreningsmötesprotokoll 3/12 1950 §1. 
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några vänner i kväll slutit upp omkring oss i bön”.193 

Mötessekreteraren låter oss förstå att situationen i föreningen inte 

var helt optimal vid tidpunkten, att det var som ett berg som reste 

sig mellan medlemmarna och att avslutningen på styrelse-

sammanträdet ”gick i uppgörelsens och bekännelsens form”.194 

Det bör här understrykas att den förre ordföranden, Frans 

Dahlbäck, satt kvar i styrelsen och verkade vara helt enig i att ett 

ordförandebyte skulle ske. Denna händelse är dock det enda 

tecknet på att det kan ha rått missnöje eller uppgivenhet i 

dokument från föreningsledningens håll.   

Det fanns onekligen en tendens till missnöje i föreningarna, 

både från föreningsledningarnas och medlemmarnas håll gällande 

mötesdeltagandet.  Vi bör här påminna oss om att de föreningar 

vi har att göra med bildades under DUF:s frammarsch under de 

första decennierna av 1900-talet. Således är det rimligt att tänka 

att det fanns en viss identifikation med det som kan förstås som 

karakteristiskt för DUF, det vill säga det hängivna mötesdel-

tagandet, gärna med en väckelse- eller bönemöteskaraktär. Som 

vi har sett var bönemötena de möten som prioriterades lägst av 

föreningsmedlemmarna. Om intresset för bönemöten i DUF-anda 

hade börjat minska bland föreningsmedlemmarna skulle 

styrelsens (och sekreterarens vid årsmötet i Bergsviken) 

påpekanden kunna ses som ett försök att påminna föreningarna 

om deras ursprung, och på så sätt också försöka upprätthålla en 

viss DUF-mötesidentitet. 

                         
193 EFS Blåsmark, styrelsemötesprotokoll 3/12 1950 avslutning. 
194 EFS Blåsmark styrelsemötesprotokoll 3/12 1950 avslutning. 
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En viktig verksamhet för föreningarna är de söndagsskolor som 

bedrevs. Många av byarnas barn var inskrivna och arbetet har 

ofta en central plats i omnämnanden av vilka verksamheter som 

bedrivits det gångna året. Mestadels konstaterades att söndags-

skola bedrivits liksom föregående år, ibland med tillägget att det 

fanns en tro på att det var just genom arbetet bland de unga som 

frukten av föreningsarbetet skulle återfinnas. Det verkar ha 

funnas en tilltro att så länge söndagsskolan fungerade fanns det 

en naturlig och given återväxt för föreningarna.195 

Ett par år efter väckelsen verkar dock något ha hänt som 

påverkat intresset för söndagsskolan, åtminstone Hortlax. Under 

hösten 1954 hade en markant minskning i antalet barn kunnat 

märkas och vid flera tillfällen uppmanade styrelsen alla föräldrar 

att skicka sina barn till söndagsskolan, så att de inte skulle 

”hindras för att komma under ordets hörhåll under 

barnatiden”.196 Uppmaningen under årsmöteshelgen, både i 

verksamhetsberättelse och under förhandlingarna verkar inte ha 

hjälpt. Nästa år antydde styrelsen att söndagsskolan inte längre 

var ett glädjeämne för föreningen.197 Frågan är om det var de 

föräldrar som besökte årsmötesförhandlingarna som inte skickade 

sina barn till söndagsskolan. Magnus Aasas informanter berör just 

                         
195 EFS Blåsmark årsberättelse 11/10 1952; EFS Bergsviken årsberättelse 7/9 

1952; EFS Storfors, årsberättelse 25/1 1948; samt EFS Hortlax, verksamhets-

berättelse 3/2 1952. I Hortlax tätort är 96 av totalt 190 barn under 15 år in-

skrivna i söndagsskolan 1950, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens årsberättelse 

och matrikel 1951 och Folkräkningen den 31 december 1950 1952, s. 237.  
196 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 22/1 1955 och årsmötesprotokoll 23/1 

1955. 
197 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 26/1 1956. 
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detta när de menar att det efter väckelsen inte längre var naturligt 

för söndagsskolbarnens föräldrar, som inte varit delaktiga i 

väckelsen, att besöka bönhuset. Detta för att det hade skapats 

gränser både inom föreningarna utifrån vilka som bekänt sin 

omvändelse öppet och inte, alltså de ”väckta” och de ”icke-

väckta”, men också mellan väckelsefolket/föreningen och resten 

av byn som inte var medlemmar i föreningen men som ansåg det 

givet att skicka sina barn till närmaste söndagsskola.198  

I övrigt verkar föreningsmedlemmarnas engagemang genom 

mötesdeltagande skifta periodvis under hela undersöknings-

perioden. Det finns inga tydliga mönster, men en viss tendens till 

ökning under väckelseåren kan ses, inte bara vad gäller mötena i 

direkt anslutning till själva väckelsen.199 

Förtroendeuppdragen 

Stora delar av de årsmöten som hölls i Hortlax, Bergsviken, 

Blåsmark och Storfors gick ut på att välja personer till 

förtroendeuppdrag samt att utse representanter till läns- och 

rikskonferenser. Det turbulenta ordförandevalet i Blåsmark 1950 

har redan berörts, men styrelsen som helhet var intakt och samma 

sak gällde för samtliga styrelser under hela perioden. Endast små 

                         
198 Aasa 1989, s. 38. 
199 EFS Bergsviken, årsberättelse 7/9 1952; EFS Hortlax, verksamhetsberät-

telse 1/2 1953; samt EFS Blåsmark, årsberättelse odat. 1953. 
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skiftningar skedde vid något tillfälle, och då var det framför allt 

suppleanterna som byttes ut.200 

I Hortlax blev årsmötet 1958 en stor omställning, då både 

Gustav Berggren och Göran Pettersson valde att avgå. De hade 

suttit i styrelsen sedan mitten av 1940-talet, Berggren som 

ordförande under hela perioden och Petterson som sekreterare lika 

länge. Året efter kan också noteras att endast sju styrelse-

sammanträden ägt rum, vilket är en tydlig minskning från det 

väldigt regelbundna månatliga styrelsemötena som tidigare varit 

gällande.201 

Andra uppdrag som valdes under årsmötena var revisorer, 

juniorledare, söndagsskolledare och när så fanns, även solglimts-

ledare. Här får sägas att det framstår som mycket konformt. Det 

var genomgående omval på samtliga poster, möjligen med 

undantag för en person hit eller dit. Således skedde en mycket 

långsam förändring i föreningarna, vilket är fördelaktigt om 

kontrakten strävas att upprätthållas över tid.202 

De poster som varierade mest var föreningarnas representanter 

till läns- och rikskonferenserna. Här skedde så stora förändringar 

att något mönster knappast kan bestämmas. Däremot är det 

                         
200 EFS Hortlax, årsmötesprotokoll 3/2 1952 §6, årsmötesprotokoll 1/2 1953; 

EFS Bergsviken, årsmötesprotokoll 24/9 1950 §5, samt  årsmötesprotokoll 

216/9 1951 §5.  
201 EFS Hortlax, verksamhetsberättelse 26/1 1950, årsmötesprotokoll 2/2 1958 

§4, samt verksamhetsberättelse 17/1 1959. 
202 EFS Hortlax, årsmötesprotokoll 1/2 1953 §9–10, årsmötesprotokoll 7/2 1954 

§10–11; EFS Bergsviken, årsmötesprotokoll 16/9 1951 §6, §8, årsmötesprotokoll 

26/9 1954 §9; EFS Blåsmark, årsmötesprotokoll 22/10 1949 §3–5, samt årsmö-

tesprotokoll 24/10 1953 §6–8. 
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intressant att se på hur många som valdes till respektive post och 

huruvida det var lätt eller svårt att fylla posterna. Först kan 

konstateras att det inte sällan skedde nyval vid något styrelse- 

eller medlemsmöte efter det att årsmötet valt representanter, 

särskilt i Blåsmark. Detta torde bero på att konferenserna var så 

avlägsna i tid när årsmötena valde representanter, att det var 

svårt för de valda att veta om de hade möjlighet att åka eller 

inte.203  

Vidare kan vi notera att antalen ombud till länskonferenserna 

var betydligt fler i antal än vad det var till rikskonferenserna. I 

regel valdes ett ombud från Hortlax förening till rikskonferensen, 

ett antal som framstår som så givet att man kan tro att fler inte 

kunde väljas. Men så är icke fallet. 1956 valde de faktiskt att 

sända två ombud på grund av att det var 100-årsjubileum för 

Stiftelsen. Bergsviken, däremot, har för vana att sända två 

representanter till rikskonferensen varje år.204   

Enligt EFS:s stadgar vid tiden hade alla föreningar rätt att 

sända ett ombud per varje påbörjat 50-tal medlemmar. Således 

hade Storfors rätt att skicka ett ombud, Hortlax och Bergsviken 

hade rätt till två ombud och Blåsmark borde haft rätt till två 

ombud fram till 1952, då deras medlemsantal översteg 150 och de 

således borde ha kunnat börja skicka tre ombud.205 

                         
203 EFS Bergsviken, styrelsemötesprotokoll 16/5 1954 §3; EFS Blåsmark, sty-

relsemötesprotokoll 31/5 1950 §4, styrelsemötesprotokoll 10/3 1952 §9, samt 

medlemsmötesprotokoll 25/7 1953 §1. 
204 EFS Hortlax, årsmötesprotokoll 29/1 1956 §11; samt EFS Bergsviken, års-

mötesprotokoll 6/9 1953 §9. 
205 EFS stadgar, rev. 1949, §6 stycke 1 i  Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens års-

berättelse och matrikel 1950–1951. 
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I Blåsmark fanns en viss obeslutsamhet i hur många de valde 

att sända till rikskonferensen. 1953 diskuterades saken ingående 

huruvida någon representant skulle sändas överhuvudtaget. 

Tillslut kom de fram till att de trots allt ville sända någon och att 

denna person skulle få resan till och från Stockholm betald av 

föreningen. Anledningen till tveksamheten framstår bero på 

föreningens ekonomi och om de ansåg sig ha råd att betala resan. 

Men om föreningen inte betalade resan var det svårt att begära 

att någon skulle tvingas iväg. Året därpå löstes problemet genom 

att välja en av körsångarna, som ändå skulle åka till konferensen 

för att delta i körkonventet som ägde rum samtidigt.206 

Annat var det när det kom till representationen vid 

länskonferenserna. Hit valdes i regel fyra personer och fyra 

ersättare från varje förening. 1955 drog dock Hortlax till med sex 

ombud till konferensen. Även i Bergsviken var standardvalet fyra 

ombud, men här syns viss geografisk inverkan då man 1954 

resonerade som så att om konferensen var i Öjebyn skulle man 

sända fyra ombud men om den var i Gammelstad, utanför Luleå, 

skulle endast två representanter sändas. Året därpå, när 

konferensen faktiskt var förlagd till Gammelstad valde man i 

stället att anordna bussresa till konferensen så att alla som ville 

kunde åka dit.207 

                         
206 EFS Blåsmark, styrelsemötesprotokoll 31/5 1950 §4, styrelsemötesprotokoll 

30/5 1953 §2, samt medlemsmötesprotokoll 30/5 1953 §2,. 
207 EFS Hortlax, årsmötesprotokoll 1/2 1953 §13, årsmötesprotokoll 23/1 1955 

§11; EFS Bergsviken, årsmötesprotokoll 6/9 1953 §10, årsmötesprotokoll 26/9 

1954 §11, samt styrelsemötesprotokoll 4/8 1955 §5. 
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Den mest rimliga förklaringen till att fler ombud valdes till 

länskonferenserna än till rikskonferenserna, förutom det 

stadgeenliga antalet ombud, är geografi och ekonomi. En viss 

ersättning från föreningarna för resa utgick till ombuden, oavsett 

var konferenserna ägde rum och det skulle ha blivit dyrt att 

skicka flera ombud till Stockholm en gång om året. Att däremot 

betala halva omkostnaderna för fyra ombud som åkte på 

konferens 15 kilometer från hemmet var sannolikt lättare att 

hantera ekonomiskt.208  

3.4 Sammanfattande diskussion 

 

Genom det studerade materialet har vi kunnat följa fyra 

föreningar, dess teologi, praktiker och engagemang genom deras 

respektive styrelsers ögon. Det vi sammanfattningsvis kan 

konstatera är att mycket i föreningarna verkar ha varit relativt 

konstant under undersökningsperioden. De största förändring-

arna och variationerna skedde under väckelseåret 1951 och något 

år därefter, men annars framstår åren före och efter väckelsen ha 

varit relativt likartade, åtminstone vad gäller den interna 

verksamheten.  

Den teologi föreningsstyrelserna uttrycker kan framför allt 

sägas kretsa kring människans skröplighet och förfallna natur, 

och därmed också det ständiga behovet av individens 

omvändelse. Samtidigt finns en betoning av världens ondska och 

differentieringen mellan föreningen som något i grunden gott, 

                         
208 EFS Blåsmark, medlemsmötesprotokoll 25/7 1953 §1. 
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eftersom Gud får rum att verka där, och ”världen”. Styrelserna 

gör här en tydlig uppdelning i in- och utgrupp, där de som tillhör 

världen, de som lever på ett visst sätt, inte är en del av föreningen. 

På samma gång understryker som sagt styrelserna sin egen och 

medlemmarnas dåliga karaktär. Huruvida man tillhör in- eller 

utgruppen får i slutändan konsekvenser vid tidens slut, vilket 

också är något som lyfts fram av styrelserna genom de 

eskatologiska teman som framkommer på olika sätt. Till detta 

kan vi också lägga den korsteologi som kan sägas representeras av 

Bergsvikens styrelses val av sånger, där Jesu blod, hans lidande 

och död också är central för att förstå hur och varför en 

omvändelse kan ske.  

Tillsammans kan dessa teologiska pusselbitar sägas utgöra en 

typ av identifikationssymbol, utifrån Richard Jenkins teori. 

Teologin som helhet blir en symbol med utrymme för 

tolkningsmöjligheter och förändring. Det kanske ter sig 

uppenbart, men teologin bildar någon form av kategori inom 

vilken styrelserna och föreningsmedlemmarna uttrycker, tolkar 

och förstår både sig själva som individer, föreningen som helhet 

och omvärlden. Teologin som tolkningsmall för föreningarna 

upphör aldrig att existera under undersökningsperioden, men vi 

kan ana vissa utrymmen för förändring eller omtolkning inom 

teologisymbolen, även om det mesta, så som omvändelseteologin, 

är konstant över hela undersökningsperioden.  

Innehållet i den teologiska symbolen kan sägas höra till 

Jenkins identifikationspraktiker, just eftersom det ändå finns 

visst utrymme för tolkningsmöjligheter och förändring. Dock kan 

flera av de teologiska teman som kunnat ses även förstås som 
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symboler, om de över längre tid står oförändrade. Som exempel 

på detta skulle klassiskt lutherska eller rosenianska teologiska 

begrepp och teman kunna anföras. Den teologi som styrelserna 

visar på kan sägas vara typiska för en roseniansk teologi, såsom 

betoningen på människans hjälplöshet och behov av individuell 

frälsning samt den inåtvända och negativa synen på det 

personliga troslivet. Frågan här blir snarast om det finns rum för 

omtolkning kring dessa teologiska teman samtidigt som 

föreningarna skulle behålla sin syn på teologin som måttstock och 

uttryck för synen på människan och världen. Rimligtvis borde det 

finnas visst utrymme för omtolkning och därmed kanske endast 

teologi som sådant kan anses vara en identifikationssymbol, 

medan de olika teologiska temana får anses vara identifikations-

praktiker.  

Betydligt tydligare praktiker kan vi se i hur styrelserna 

beskriver och förmedlar alla de olika möten som anordnats och 

vad som verkar ha skett under dessa. Här har vi bönemöten, en 

mötesform som framstår som viktig för styrelserna, men mindre 

intressant för föreningsmedlemmarna. Vi har också medlems-

möten, styrelsemöten, årsmöten, mötesserier och sociala 

sammankomster, såsom utflykter. Gemensamt för de flesta av 

dessa möten är vissa typiska praktiker, framför allt bönen och 

sången, men också ofta något som anknyter till bibeln i form av 

predikan, betraktelser eller någon annan form av utläggning av 

bibelord. Även en talare är nära förknippat med flera av 

mötesformerna, men vem denna talare är framstår som betydligt 

mer flexibelt. I stort sett skulle tre kategorier talare kunna 

identifieras: predikanter med någon form av relation till EFS, 
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präster med tjänst i Svenska kyrkan samt de egna 

föreningsmedlemmarna.  

Att möten som sådana kan ses som en identifikationssymbol 

framstår som uppenbart, men även flera av de mötespraktiker 

som styrelserna har gett uttryck för borde kunna förstås som 

symboler. Sångboken Sionstoner är ett exempel på detta, eller 

faktumet att föreningarna verkar sjunga mycket ur Sionstoner vid 

sina möten borde också kunna förstås som identifikations-

symboler. Däremot vilka sånger som sjöngs kan bäst förstås som 

identifikationspraktiker. På samma sätt kan bönen sägas vara en 

symbol, medan sättet att be, till exempel på knä, då blir en 

praktik. Utläggning av bibelordet får ses som symbol, medan 

sättet på vilket detta görs kan kategoriseras som en praktik. Dock 

skall sägas att vissa sånger, eller för den delen bibelord, väl så bra 

kan förstås som symboler. Detta blir tydligast när det kommer till 

Ring i himlens klockor, som framstår som att den blir en 

identifikationssymbol för väckelsen som sådan.  

Givandet och generositeten blir också ett exempel på 

identifikationssymboler. De studerade föreningarna är föreningar 

som ger bort av sitt eget till andra. Vilka de ger sina pengar till 

säger mycket om deras identitet och tillhörighet under under-

sökningsperioden, men i princip borde ändamålen kunna bytas ut 

utan att givandet som symbol upphör. Dock framstår både de 

olika EFS-organisationerna specifikt och yttre-missionsmedel 

som viktiga för föreningarnas självbild. De ger så att säga till 

organisationer och ändamål som representerar dem själva som 

föreningar.  
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Alla dessa symboler och praktiker kan på olika sätt sägas 

uttrycka eller knyta an till en viss EFS-identitet. Kanske sker 

detta allra tydligast i användandet av Sionstoner. Men det finns 

också vissa tecken på förändring. Styrelsernas sätt att lyfta fram 

bönemötena tyder på att något håller på att ske under 

undersökningsperioden. Om dessa bönemöten i grunden var 

representativa för det karakteristiska DUF-bönemötet med bön 

på knä, utan predikan, kan medlemmarnas ointresse visa på en 

rörelse bort från en identifikation som DUF-förening med sin 

bönemöteskultur till en mer predikocentrerad möteskultur.  

För EFS:s del finns en tydlig linje genom historien att premiera 

utläggning av bibelordet och kolportörernas successivt 

utvecklade yrkesroll till det som efter sekelskiftet 1900 kallades 

predikant visar tydligt, om inte annat begreppsmässigt, att 

predikan var centrum för ett EFS-möte. Om det sedan var så i 

praktiken ska vi låta vara osagt, men begreppsligt är det rimligt 

att utgå från att det predikade ordet stod högt i kurs vid EFS-

möten.  

Om det nu har funnits en rörelse i de studerade föreningarna, 

från bönemöten till predikomöten skulle detta kunna tyda på en 

successivt starkare anknytning till EFS under undersöknings-

perioden. Samtidigt skulle det i teorin även kunna tyda på en 

rörelse mot Svenska kyrkans gudstjänster där predikan också var 

central. Denna rörelse är dock mindre trolig då det samtidigt finns 

en viss rörelse bort från Svenska kyrkan under 

undersökningsperioden. Här ska dock betonas att det inte i första 

hand handlade om en rörelse bort från kyrkan i stort, utan snarare 

en viss avsvalnad i relationerna mellan föreningarna och de lokala 
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prästerna vid tiden. Eftersom relationerna aldrig upphör sker 

åtminstone inget brott mellan Hortlax-föreningarna och kyrkan 

under 1950-talet.  

Förutom ointresset för bönemöten verkar det ha funnits en del 

missnöjen i föreningarna överlag, åtminstone före väckelsen. Om 

vi till detta lägger de inre uppdelningar som Magnus Aasas 

informanter vittnat om i och med väckelsen och grupperingarna 

”väckta” och ”icke-väckta” framstår det som att föreningarna 

helt klart befann sig i viss turbulens. Antagligen var det också på 

grund av dessa två faktorer som regelbundenheten och konformi-

teten på förtroendeuppdragsposter kan ses i föreningarna. Enligt 

Jenkins teori finns starkare vilja till konformitet vid gränserna av 

en grupp, när det inte är helt klart vem som befinner sig innanför 

respektive utanför. Möjligen kan detta ha varit en parameter åren 

efter väckelsen. Om det nu fanns visst missnöje både före, under 

och strax efter väckelsen borde det också ha lett till en viss vilja 

från antingen styrelsens sida eller föreningens sida i stort till att 

definiera, avgränsa och konformera föreningen, så att det blev 

tydligt vem som tillhörde in- respektive utgruppen. Möjligen kan 

detta också ha varit en orsak till att vissa rörelser kan anas mot 

EFS och ett visst avståndstagande till prästerna i bygden.   
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4. De västra byarna 

I följande kapitel riktas fokus västerut till ett par byar inom Piteå 

landskommun och -församling. Här fanns bland annat de 

föreningar som tillsammans utgjorde en del av kretsföreningen 

Infjärdens Evangelisk-lutherska missionsförening. I en av dessa 

föreningar, Roknäs, bröt väckelsen ut ungefär ett år efter att 

föreningarna i Hortlaxområdet hade upplevt väckelse. Enligt 

Magnus Aasas informanter var väckelsen i Infjärdenområdet 

annorlunda i den mening att väckelsens fysiska plats i stort sett 

isolerades till just Roknäs, men eftersom invånarna i resterande 

byar besökte Roknäsmötena, där väckelsen pågick fick även 

övriga föreningar i området del i väckelsen.  

Människor som omvände sig i Roknäs åkte hem till sina 

egna byar och blev medlemmar i föreningarna hemmavid. Det 

syns till exempel i medlemsstatistiken i föreningar som Sjulnäs 

och Svensbyn, där Sjulnäs medlemsantal ökade med 13 personer 

mellan 1951 och 1953 och Svensbyns medlemsantal ökade med 24 

personer under samma period. Således får vi här möta både en 

förening som var centrum för väckelsen, Roknäs missions-

förening, och en förening, Svensbyns Kristliga Ungdomsförening, 

som mer indirekt mötte väckelsen genom de gamla och nya 
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medlemmar som åkte till Roknäs och där fick en omvändelse-

upplevelse.209 

Utöver Roknäs och Svensbyns föreningar upplevde också 

Munksunds DUF en väckelse under 1950-talet. Detta var dock 

först 1955, några år efter händelserna i Roknäs, och skulle kunna 

ses som en egen isolerad händelse, men byn ligger geografiskt så 

nära att ungefär samma predikanter och präster rörde sig inom 

alla tre föreningar och det finns på så sätt goda skäl att jämföra 

de tre föreningarna med varandra.  

Eftersom att väckelserna i Infjärdenområdet och i Munksund 

skedde lite senare än väckelsen i föreningarna i Hortlax kommun 

har här undersökningsperioden förskjutits ett par år och 

inbegriper tiden från 1950 fram till och med 1959.  

Exakt när missionsföreningen i Roknäs bildades är oklart, men 

enligt Backlund fanns det redan en aktiv förening när beslutet 

togs i byn att bygga ett bönhus 1936.210 Protokollförda möten för 

en missionsförening i Roknäs finns från åtminstone 1935 och i 

protokoll från 1946 nämns predikant Gustav Holmström som 

närvarande vid styrelsesammanträden. Holmström var predikant 

i kretsföreningen Infjärdens missionsförening 1942–1947 och 

därmed en del av Roknäs missionsförenings verksamhet.211 

Således kan konstateras att även om vi inte vet exakt när 

missionsföreningen i Roknäs bildades, vet vi att föreningen hade 

                         
209 Aasa 1989, s. 28–29; Evangeliska-Fosterlandsstiftelsens årsberättelse och ma-

trikel 1950–1952. 
210 Backlund 1989, s. 118–119. 
211 EFS Roknäs, styrelsemötesprotokoll 30/3 1935 samt EFS Svensbyn, 90 år 

EFS Missionsförening i Svensbyn, s. 26. 
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samröre med den EFS-anknutna kretsföreningen före denna 

studies undersökningsperiod börjar. Vidare ansökte och 

beviljades Roknäs missionsförening medlemskap i EFS 1951.212 

1952 valde föreningen att låta sig ombildas och distrikts-

föreståndare Kihlström uttryckte sin glädje över att 51 nya 

medlemmar samtidigt anmälde inträde i EFS. Därmed råder det 

ingen tvekan om att föreningen från denna tidpunkt var en EFS-

missionsförening.213  

Det material som använts för att studera Roknäsföreningen är 

tre protokollsböcker där styrelseprotokoll, årsmötesprotokoll 

samt verksamhetsberättelser är inkluderade. Böckerna sträcker 

sig från 1935 till 1965, men fokus har lagts på undersöknings-

perioden 1950–1960. Dock skall sägas att ytterst få styrelsemöten 

är protokollförda mellan 1950–1953, vilket innebär att mängden 

material från föreningen är något ojämn för den studerade 

perioden, varför även ett par möteshandlingar från 1948 och 1949 

har studerats för att bättre få en inblick i föreningen före 

väckelsen. Dessutom har bönhusstyrelsens protokollsbok 1958–

1964 använts, men då endast de två första åren.  

Svensbyns Kristliga Ungdomsförening bildades 1908 och 

ansökte om medlemskap i Norrbottens Evangelisk-lutherska 

Ungdomsförbund 1910. Två år senare valde man dock av någon 

anledning att utträda ur förbundet igen. Först i början av 1930-

talet återanslöts föreningen. Redan tidigt i föreningens historia 

var man anslutna till DUF, men inte förrän 1956 ansöker man om 

                         
212  Evangeliska-Fosterlandsstiftelsens årsberättelse och matrikel 1952 samt EFS 

Roknäs, föreningsmötesprotokoll 1/4 1951 §7. 
213 EFS Roknäs, föreningsmötesprotokoll 23/11 1952. 



 

 

 

 

 

 

 
 

126 

 

medlemskap även i EFS.214 Av det material som finns att tillgå 

från Svensbyn har två protokollsböcker som inkluderar åren 

1946–1960 använts, men precis som i övriga fall har endast åren 

som faller inom ramen för avgränsning tagits i beaktan. I 

protokollsböckerna finns även verksamhetsberättelser för 

samtliga år samt årsmötesprotokoll, medlemsmötesprotokoll 

samt långa listor över de möten som anordnats varje månad. 

Dessutom har en kortare jubileumsskrift från föreningens 90-

årsjubileum inkluderats.  

Munksunds DUF var den första DUF-föreningen inom 

pitebygden. Den bildades 1903 i samband med att DUF:s 

initiativtagare, Efraim Rang, var på genomresa genom 

Norrbotten. 1909 inträdde föreningen också i länsförbundet och 

dess kontakter med EFS, både på regional och på nationell nivå 

verkar ha varit regelbunden i stort sett från föreningens 

bildande.215  

Det material som har använts för att studera föreningen i 

Munksund är två protokollsböcker för åren 1949–1960, där endast 

det första året har exkluderats. I dessa protokollsböcker finns 

styrelseprotokoll, medlemsmötesprotokoll, vilka skedde en gång i 

månaden, årsmötesprotokoll, bönhuskommittéprotokoll samt 

verksamhetsberättelser för alla studerade år. Kort och gott kan 

sägas att allt som dokumenterats av Munksunds förening finns 

inkluderat i dessa två protokollsböcker.  

                         
214 Backlund 1989, s. 38; EFS Svensbyn, 90 år EFS Missionsförening i Svens-

byn, s. 20. 
215 Backlund 1989, s. 36; Carlsson 1979, s. 107–108. 
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Svensbyn och Roknäs ingick båda i det som kallas Infjärden, 

vars byar tillsammans hade en kretsmissionsförening under 

undersökningsperioden. Genom denna kretsförening var också 

predikant Edvin Viklund anställd för att verka i 

missionsföreningarna inom Infjärdenområdet. Han medverkade 

på de allra flesta mötesserier, samt ledde bibelstudier då dessa 

anordnades.216 

Munksund ligger, precis som Infjärdenföreningarna, inom 

Piteå landskommun men ingick inte i Infjärdens kretsförening. I 

stället var de en del av Pitholms kretsförening som tillsammans 

hade predikant John Lundmark som anställd för möten och 

bibelstudier.217 

4.1 Spiritualitet 

 

De uttryck för spiritualitet och ideologi som finns bevarade i det 

studerade materialet skiljer sig avsevärt mellan Roknäs, 

Svensbyn och Munksund. I synnerhet har styrelsen i Roknäs gett 

väldigt få uttryck för någon särskild teologi eller ramar för vad 

som kan anses rätt eller fel i föreningen, medan styrelsen i 

Svensbyn snarast har utformat sina verksamhetsberättelser som 

små teologiska uppsatser, där det tydligt förmedlas hur 

föreningsmedlemmarnas inställning till Gud, världen och sig 

själva borde vara. Munksunds styrelse ligger närmare Svensbyn 

än Roknäs i den mängd teologiskt innehåll som förmedlas, men 

                         
216 EFS Svensbyn, 90 år EFS Missionsförening i Svensbyn, s. 26. 
217 EFS Munksund, årsberättelse 27/12 1952. 
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tonen jämfört med Svensbyn skiljer sig åt. Det vi här kommer få 

se är hur och vad de olika styrelserna förmedlade till sina 

medlemmar i fråga om teologi för att på så sätt försöka ringa in 

en parameter av föreningarnas identitet.  

Teologin om världen och Guds ord 

Styrelserna för Roknäs, Svensbyn och Munksunds föreningar 

skiljer sig som sagt åt i hur de har uttryckt sig och hur mycket de 

har valt att säga till sina föreningar, framför allt när det kommer 

till verksamhetsberättelserna. Men låt oss ändå börja i en punkt 

de har gemensamt, nämligen deras sätt att uttrycka sig efter det 

att de har beskrivit vilka möten och talare som har besökt dem 

under året. Efter en lång rad namn på präster och predikanter har 

styrelsen mycket ofta följt upp med en form av bön, ibland med 

en inkluderad uppmaning, som uttrycker en önskan om att Guds 

Ord inte ska ha predikats i onödan i föreningarna.  

Styrelsen i Roknäs skriver till exempel att ”[n]är vi tänker 

tillbaka på alla dessa tillfällen vi haft att få samlas och lyssna till 

evangeliet om Jesus Kristus till väckelse och förmaning, må vi 

bedja var och en för sig ’att det på mig ej må bliva förspillt’”.218 

Det framstår som viktigt för styrelsen att förmedla till föreningen 

att en predikan skulle lyssnas och tas tillvara på. En underton av 

förväntan att varje predikan en föreningsmedlem hörde också 

skulle resultera i något konkret för den enskilde, finns 

genomgående i de böner styrelsen skrivit.  

                         
218 EFS Roknäs, årsberättelse, jan. 1959. 
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Undertonen om en förväntan på resultat blir än tydligare 

uttryckt av styrelsen i Svensbyn när de poängterar att det vilar 

ett stort ansvar på var och en som hör Guds ord, så ”att säden fått 

falla i god jord och där bära frukt”.219 Som vi här kan se finns en 

särskild bibelvers som grund och liknelse för hur Guds ord borde 

mottagas, nämligen Jesu liknelse om utsädet som faller i olika 

typer av jordmån. Alla tre styrelser använder sig av liknelsen för 

att understryka att medlemmarna borde sträva efter att vara den 

”goda jorden” så att sådden får växa och bära frukt.220 

I Svensbyns verksamhetsberättelser används denna typ av 

retorik allra mest, och under hela 1950-talet fortsätter den att 

utvecklas och i viss mån förändras för varje år som går. För 

verksamhetsåret 1956 skriver styrelsen:  

Tillfällen har sannerligen inte saknats att få höra Guds ords 

förkunnande. Har vi tagit vara på tillfällena och tackat Gud 

för dem? Fortfarande får ju Guds ord fritt förkunnas i vårt 

land men vi vet inte huru länge den nådesförmånen skall 

bevaras oss. Många folk befinner sig ju redan nu i det läget 

att Guds ord ej längre fritt får förkunnas bland dem. Och 

allt förändras så fort i vår tid. Att antikrists ande är 

verksam även inom vårt land och folk, det kan vi väl inte 

undgå att lägga märke till. Må Herren bevara oss och må vi 

med tacksamhet taga vara på de nådestillfällena som ännu 

gives.221 

                         
219 EFS Svensbyn, årsberättelse, feb. 1951. 
220 EFS Svensbyn, årsberättelse, feb. 1951, årsberättelse, jan. 1954; EFS Munk-

sund, årsberättelse 18/12 1956, årsberättelse 27/12 1958; samt EFS Roknäs, 

årsberättelse, jan. 1959. 
221 EFS Svensbyn, årsberättelse, jan. 1957. 
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Fortfarande finns betoningen på att det är viktigt att ta vara på 

Guds ord, men det har samtidigt skett en förskjutning i varför 

detta är så viktigt. Det finns här en betydligt större betoning på 

världen som en plats där antikrist har fritt spelrum och att det 

inte längre är självklart att föreningen får ta del av Guds ord fritt 

och när som helst. Därför gäller det att passa på så länge 

möjligheten fanns.  

Detta är på intet sätt ett nytt tema för styrelsen i Svensbyn. 

Redan före väckelsen gav de en lång utläggning om välden, dess 

tragiska tillstånd och vad det innebär för föreningen. I denna 

utläggning står det helt klart att styrelsen ser världens tillstånd, 

med krig och blodsutgjutelse, som ett tecken på den sista tiden, 

att antikrist är närvarande och att Jesus snart ska komma åter. 

De understryker att kristna ska förvänta sig förföljelse i den sista 

tiden och det framstår som att styrelsen själva anser att deras 

förening för tillfället har det svårt i relation till omvärlden. Men 

givetvis kommer styrelsen också med lösningen för föreningen för 

att inte ryckas med i världens negativiteter.  

Genom att citera Upp 3:10 vill styrelsen uppmuntra till att det 

finns en räddning, ett underbart löfte, men det finns också ett 

krav för att få ta del av denna räddning, nämligen att ”bli vid vår 

bibel dag efter dag, låta Guds ord tala till oss, döma och varna oss 

men också uppmuntra och styrka oss”.222 Det är helt tydligt 

genom Svensbyns alla verksamhetsberättelser att Guds ord, 

genom predikan och bibelläsning, är det viktigaste en kristen kan 

uppehålla sig med för att inte riskera att gå miste om frälsningen.  

                         
222 EFS Svensbyn, årsberättelse, feb. 1951. 
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Världen som ond är ett tema som också återkommer i 

Munksunds förening. Bland annat konstaterar styrelsen att 

framtiden knappast ser ljus ut, att både det enskilda och 

offentliga ”mäklar och prutar” på allt det som hör rättfärdigheten 

till och att alla tecken tyder på att världen går mot sitt slut. 

Föreningen måste kämpa mot dessa mörka framtidsutsikter. Den 

som ber, vakar och kämpar för Gud har ingen anledning att 

frukta, menar styrelsen i Munksund.223  

Även i Roknäs kan ovissheten inför framtiden anas när 

styrelsen skriver att ”[v]i känner oss så osäkra. Vi veta ej vad som 

är rätt. Vi äro oroliga för framtiden, vart bär den hän?”.224 Men 

var gång som en viss osäkerhet uttrycks understryks också att på 

grund av Guds löfte – exakt vilket löfte som åsyftas framgår inte 

– kan föreningen ta varje dag med hopp och förtröstan.225 

Det råder ingen tvekan om att de tre föreningsstyrelserna har 

liknande syn på omvärlden som något som står i 

motsatsförhållande till hur Guds rike borde se ut, eller hur 

styrelserna menar att man som kristen borde leva. Dock ser vi att 

sättet att motstå denna världens ondska i viss mån skiljer sig 

mellan styrelserna. I Svensbyn betonas Guds ord och bibeln, 

medan Munksunds styrelse framhåller bönen som en hjälp att 

hålla sig vaken och vaksam på vad som är rätt utifrån Guds vilja. 

I Roknäs finns en aning mer förtröstansfull inställning, där 

                         
223 EFS Munksund, årsberättelse 27/12 1952, årsberättelse 30/12 1954, samt 

årsberättelse 28/12 1956. 
224 EFS Roknäs, årsberättelse 20/1 1955. 
225 EFS Roknäs, årsberättelse 20/1 1955, årsberättelse 15/1 1956, årsberättelse 

26/1 1957 samt årsberättelse 25/1 1958. 
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vetskapen om föreningsmedlemmarnas frälsning väger tungt i 

kampen mot det onda. Det är också väl värt att notera att synen 

på världen som ond inte på något sätt blir mer framträdande efter 

de väckelser som på olika sätt drar fram genom föreningarna. I 

stället framstår förhållningssättet till världen som konstant. 

Roknäs kan här dock ses som ett litet undantag, där världens 

ondska endast uttrycks efter väckelsen. En anledning till det kan 

ligga i att verksamhetsberätteleran från före väckelsen är mycket 

begränsad i sitt innehåll och behöver inte nödvändigtvis tyda på 

att styrelsen i Roknäs ändrade sitt synsätt på världen under den 

undersökta perioden.  

Teologin om synden och förlåtelsen 

Ett annat gemensamt tema för föreningarnas styrelser är 

förlåtelsen, vikten av att be om förlåtelse och att förlåta varandra. 

Detta uttrycks bland annat genom att påminna om att Gud 

förlåter alla synder, dels genom uppmaningar till att be Gud och 

varandra om förlåtelse, dels genom att styrelserna faktiskt ber 

föreningsmedlemmarna om förlåtelse för alla eventuella misstag 

under året som gått.226 Här är särskilt Svensbyns och Munksunds 

styrelsers förlåtelseord till sina föreningar intressanta. Svensbyns 

styrelse skriver:  

Vi vill också säga ett ödmjukt Förlåt! för det år som ligger 

bakom oss. Det är många misstag som begåtts och mycket 

                         
226 EFS Svensbyn, årsberättelse 12/2 1950, årsberättelse, jan. 1955; EFS Munk-

sund, årsberättelse 27/12 1952, årsberättelse 30/12 1954; samt EFS Roknäs, 

årsberättelse 26/1 1957. 
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som försummats, men liksom vår himmelske Fader av 

kärlek förlåtit oss allt, så må ock vi förlåta varandra och 

sluta samman i kärlek och enighet. Gud give att det blev så 

ibland oss!227 

 

Det är första året som styrelsen så explicit ber medlemmarna om 

förlåtelse och det framstår som om något specifikt har hänt under 

året som föranleder denna ursäkt. Om något faktiskt har hänt 

framgår inte det på något sätt, varken någon annanstans i 

verksamhetsberättelsen eller i protokollen som förts under 1954. I 

verksamhetsberättelsen året därpå uttrycker sig styrelsen på ett 

liknande sätt när de konkret ber föreningsmedlemmarna om 

förlåtelse för det gångna året utan att för den skull nämna något 

exakt som har hänt.228 Det framstår som att styrelsen här har 

hittat en ny avslutningsfras som har sin givna plats i slutet av 

verksamhetsberättelserna, då denna typ av fras återfinns övriga 

verksamhetsberättelser för den undersökta perioden och det 

framstår alltmer som att styrelsen här försöker föregå med gott 

exempel genom rutinen att be varandra om förlåtelse.  

Liknande uttrycksfraser återfinns också hos styrelsen i 

Munksund, till exempel när de avslutar år 1952 med ett ”från 

hjärtat” uttryckt förlåt, både till Gud och till varandra.229 Dock 

ska sägas att Munksunds styrelse är vagare i sina förlåtelseord till 

föreningsmedlemmarna än vad Svensbyns styrelse är. I stället 

talas det i Munksund om löftet om förlåtelse och om förlåtelsen i 

mer allmänna ordalag än vad det görs i Svensbyn. Även 

                         
227 EFS Svensbyn, årsberättelse, jan. 1955. 
228 EFS Svensbyn, årsberättelse, jan. 1956. 
229 EFS Munksund, årsberättelse 27/12 1952. 
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förlåtelsetemat är något som tydligt framträder både före, under 

och efter väckelserna i de respektive föreningsstyrelserna, vilket 

åter kan vara värt att poängtera.  

Fortsättningsvis talar Svensbyns styrelse om förlåtelse ur ett 

helt annat perspektiv, som inte verkar vara aktuellt i någon av de 

andra föreningarna, nämligen i relation till synder som individer 

kanske helst inte vill erkänna. Vi såg i förra kapitlet hur 

styrelserna hade en tendens att understryka individens 

bristfälliga natur, hur mycket mer var och en behövde be och att 

de var dåliga kristna. I Svensbyn uttrycker styrelsen detta än mer 

personligt och riktat när de vänder sig till var och en och betonar 

du-et:  

Du finns här kanske som har gjort en god början, du är flitig 

att gå och höra Guds ord, du läser dagligen din bibel, du 

beder ibland, men du vill inte låta Gud få dig helt. Han får 

inte röra vid den ömma punkten i ditt liv. (Du vet kanske 

själv var den är). Det är en synd hos dig som du inte vill 

överge och så fortsätter du att jämka med den.230 

 

Det blir väldigt mycket mer personligt och retoriken kan ibland 

snarast framstå som hård och uppläxande när styrelsen så starkt 

understryker att den enskilda föreningsmedlemmen möjligen inte 

helt och full har överlåtit sig åt Gud och att denna måste omvända 

sig och be om förlåtelse. För faktum är att de som sitter och 

lyssnar på dessa verksamhetsberättelser redan är fullvärdiga 

medlemmar i föreningen. Det är inte på något allmänt möte eller 

till någon form av allmänhet som styrelsen riktar sig till utan till 

                         
230 EFS Svensbyn, årsberättelse 12/2 1950. 
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sina egna medlemmar. Med andra ord finna här en indirekt 

uppdelning mellan ”väckta” och ”icke-väckta” som styrelsen 

förmedlar till föreningen, utan att säga det rakt ut.  

Några år senare, när samma styrelse talar om bönen och 

bönesvar blir innehållet i verksamhetsberättelsen om möjligt än 

strängare. Styrelsen understryker att det kan finnas många 

orsaker till att man inte får bönesvar, till exempel en synd som 

man inte vill bekänna eller om man inte vill lyssna till ”lagen”. 

Sedan kommer styrelsen till sin huvudsakliga poäng, nämligen 

väckelsen. De framhåller att föreningen nästan dagligen bett om 

väckelse utan att få något bönesvar, vilket kan framstå som 

märkligt eftersom Gud ändå vill väckelse och att alla ska bli 

frälsta. Möjligen ligger problemet hos föreningen som en 

anledning till det uteblivna bönesvaret: 

Kanske, att vi samtidigt med bönen om väckelsen stänger 

till för den i våra egna liv… Ha vi något, som inte förts fram 

i ljuset av Guds ord? Gå vi och bär på agg till någon 

medmänniska, till ledarna i det kristna ledet? Är det något 

vi ej vill bekänna och be om förlåtelse för? Hur är det med 

bekännelsen ibland oss? Vittnar vi om Jesus, så ofta vi har 

tillfälle därtill? ’I ären mina vittnen’ säger Jesus. Må var och 

en av oss pröva sig inför dessa allvarliga frågor, så att icke 

vi själva är till hinder för väckelse, redo att visa väckta 

själar frälsningens väg, samt sedan föda, vakta o värna de 

nyfrälsta? … Vi ha i vår verksamhet bland barnen o 

ungdomen samt i vår förening många lamm och får att 

vårda. Hur sköter vi dem? Kan vi bedja om väckelse när vi 

inte vårdar dem vi redan fått oss anförtrodda?231 

                         
231 EFS Svensbyn, årsberättelse 3/2 1952. 
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Var och en i föreningen behöver alltså pröva sina handlingar och 

sin inställning, så att inte just ”du” är orsaken till att väckelsen 

uteblir. Det framstår som hårda ord, inte minst ett år då 

föreningen har hälsat ett tiotal nya medlemmar välkomna.232 Det 

är svårt att se någon riktig anledning för styrelsen att så strängt 

framhålla varje individs ansvar och skyldighet inför uteblivna 

bönesvar, men det är möjligt att det finns en viss frustration eller 

avundsjuka hos styrelsen när de både har hört om väckelsen i 

Hortlax kommun och den som precis börjat i byarna 

runtomkring, såsom Långnäs, Lillpite och Sjulnäs.233 Det är också 

rimligt att tänka sig att denna typ av retorik var vanlig i just 

Svensbyns förening och att styrelsen bara använde sig av ett 

språk som de själva och de övriga föreningsmedlemmarna var 

vana vid att höra. 

Ett särskilt utmärkande drag som betonas av styrelsen i 

Munksund är arbetet för Guds ”rikssak” och att anledningen till 

detta arbete hela tiden ska vara för ”att Kristi kärlek tvingar” 

dem.234 Det är få begrepp som återkommer så ofta som just 

arbetet och det framstår som centralt för hur styrelsen och 

föreningen i stort uppfattar sig själva och syftet för föreningens 

existens. Styrelsen uppmanar föreningen att inte förtröttas i 

arbetet för Guds rikssak, så att de när tiden är inne får bärga sin 

skörd.235 Vidare menar styrelsen att så länge Kristus är i centrum 

                         
232 EFS Svensbyn, årsberättelse 3/2 1952. 
233 Aasa 1989, s. 27. 
234 EFS Munksund, årsberättelse 27/12 1952. 
235 EFS Munksund, årsberättelse 27/12 1952. 
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för föreningens arbete är Kristi oföränderlighet en styrka.236 De 

lyfter fram ”bedjen och arbeten” som löftesord från Gud när 

tillvaron är svår och full av motgångar,237 och 1957 skriver 

styrelsen att ”[i]nom en kristen förening finns det arbete för alla 

som tillhör den, men med arbete följer kamp, ty vore det utan 

kamp, så skulle det snart vara slut med glädjen också”.238 Väl värt 

att notera här är att även om var och en i föreningen ska arbeta 

för Guds rike, genomsyras ändå styrelsens språk av ett mer 

kollektivistiskt uttryck, där individerna mycket tydligare 

tillsammans utgör ett gemensamt kollektiv än vad som kommer 

till uttryck i övriga styrelsers verksamhetsberättelser.  

Det är här på sin plats att lyfta fram Munksund DUF:s historia 

i arbetarmissionen. Enligt Curt Carlsson bildades arbetar-

missionsföreningar vid sågverken i byarna runt Piteå, såsom 

Munksund, för att verka bland säsongsarbetarna som arbetade 

där. Detta ska ha skett i slutet av 1800-talet när arbetarna i hög 

utsträckning veckopendlade till sågen och under dagarna i 

baracken slöt de samman i missionsföreningar för att upprätthålla 

någon typ av böne- och andaktsliv. Exakt hur dessa arbetar-

missionsföreningar uppstod är okänt, åtminstone de som fanns i 

pitebygden, och någon koppling till arbetarrörelsen verkar inte 

heller troligt, åtminstone enligt Carlsson.239 

Möjligen kan bakgrunden som arbetarmissionsrörelse bidragit 

till varför just begreppet arbete framstår som så centralt för 

                         
236 EFS Munksund, årsberättelse 29/12 1953. 
237 EFS Munksund, årsberättelse 30/12 1954. 
238 EFS Munksund, årsberättelse 27/12 1957. 
239 Carlsson 1979, s. 103–106. 
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Munksunds styrelse, oavsett den gamla missionsrörelsens relation 

till arbetarrörelsen. Men det bör samtidigt påpekas att synen på 

en kristen förening som arbetare för Guds rike knappas är 

förbehållet föreningar förknippade med arbetarrörelsen. Oavsett 

bakgrunden till styrelsens förkärlek för begreppet ”arbetare” går 

att konstatera att föreningens självbild verkar grunda sig i en tro 

på att de arbetar för Guds rike.  

Ytterligare ett tillvägagångssätt att potentiellt influera 

föreningsmedlemmarna till ett visst förhållningssätt kan ses i de 

minnesord som styrelserna ofta skrivit med i årsberättelserna, 

över de föreningsmedlemmar som under året har gått bort. 

Fenomenet i sig är knappast uppseendeväckande, men genom att 

betona vilka goda föredömen alla de döda uppenbarligen måste 

ha varit ges också en indirekt uppmaning om hur de som är kvar 

i livet bör leva. Roknäs styrelse betonar till exempel den ”nit och 

det intresse” den avlidne hade i arbetet för föreningen.240 

Liknande uttryck finns också i Svensbyns protokoll, där styrelsen 

skriver om Axel Karlssons bortgång:  

han har i många år varit ledamot i bönhusstyrelsen och 

ungdomsföreningens styrelse samt tjänstgjort som 

vaktmästare i bönhuset, vilket han skött med stort intresse 

och noggrannhet. Han fick efter ett svårt och långvarigt 

lidande gå att möta den Herre han älskat och tjänat och 

därför blev döden ljus för honom.241 

 

                         
240 EFS Roknäs, årsberättelse 20/1 1955. 
241 EFS Svensbyn, årsberättelse 4/2 1951. 
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Detta får sägas vara ett representativt minnesord, där personens 

gärning i föreningen lyfts fram, att personen alltid arbetat flitigt 

med sina åtaganden samt att döden inte var något negativt. Året 

efter uttrycks det att Augusta Viklund läge hade ”längtat efter 

döden, sin kropps förlossning”.242 Det framstår som att det alltid 

finns något positivt med döden, att de avlidna nu inte längre 

behöver lida och att de har fått gå för att möte sin frälsare. På så 

sätt blir minnesorden snarast en indirekt uppmuntran till 

föreningen att själva se fram emot döden för att på så sätt tillslut 

få undkomma denna onda värld och äntligen få leva i frid 

tillsammans med Jesus.  

Sionstoner 

Precis som i föreningen i Bergsviken söder om Piteå har sången, 

musiken och särskilt Sionstoner varit mycket framträdande i 

Munksunds protokoll. De tycks ha dokumenterat allt som sjungits 

både i bönhuskommittén, styrelsen och på alla de medlemsmöten 

som hölls en gång i månaden. Det innebär att vi i Munksund kan 

få två perspektiv på vilka sånger som använts och föredragits, 

dels från styrelsen och bönhuskommittén, som i hög utsträckning 

bestod av styrelsemedlemmar, dels från medlemsmötena, där 

betydligt fler i föreningen verkar ha varit med och påverkat vilka 

sånger som skulle sjungas. I Svensbyn har en del notiser gjorts, 

men inte allas i lika hög utsträckning som i Munksund.  

Munksunds förening och styrelse har, precis som Bergsvikens 

förening, till viss del följt kyrkoår och säsong, där advents- och 

                         
242 EFS Svensbyn, årsberättelse 3/2 1952. 
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julsånger sjungits från ungefär första advent och en månad 

framåt, och inför påsk har sångerna generellt blivit lite mer faste- 

och påskbetonade till sitt innehåll. Dock ska sägas att det är 

ytterst sällan som det under ett helt möte endast sjungits till 

exempel adventssånger.  

När det kommer till specifika sånger kan vi börja i styrelsen 

och bönhuskommittén där det framför allt funnits en sång som 

använts, som aldrig användes vid medlemsmöten, nämligen Jag 

vet icke, vad mig skall möta. Den svenska texten är skriven av Lina 

Sandell och är tydligt säsongsbetonad, i det att den handlar om 

ovissheten inför ett kommande år. Styrelsen sjöng också sången 

just i januari, vid årets första styrelsemöte ungefär vart annat år 

under hela undersökningsperioden.243 Om nu Sandells sångtexter 

kan sammanfattas som att de ofta bär karaktären av en stark 

förtröstan på Gud, kan Jag vet icke, vad mig skall möta sägas vara 

en mycket typisk Sandell-text. Den uttrycker förvisso att 

framtiden är oviss, men understryker hela tiden vissheten om att 

Gud är nära och att Gud känner till ”den ofarna stigen”.244  

Utöver denna sång är de mest flitigt använda sångerna i 

styrelsen samtidigt ofta förekommande vid medlemsmöten. 

Särskilt tre sånger bör här lyftas fram: Framåt i Jesu namn, En 

liten stund med Jesus samt Dyraste Jesus, Dig vill jag älska. Den 

första av dessa, Framåt i Jesu namn, är den näst mest 

förekommande sången i källmaterialet från Munksund och sjöngs 

                         
243 EFS Munksund, styrelsemötesprotokoll 4/1 1951 §1, styrelsemötesprotokoll 

9/1 1953 §1, styrelsemötesprotokoll 4/1 1957 §1, samt styrelsemötesprotokoll 

3/1 1958 §1. 
244 Musik till Sionstoner 1935, nr. 170. 
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regelbundet under hela undersökningsperioden. Även denna text 

är skriven av Sandell och kretsar kring hur lite tid som finns på 

jorden, hur snart den troende ska få nå resans härliga mål och hur 

den troende fram tills målet ska kämpa och arbeta för Jesus. Just 

frasen ”Tiden är kort” upprepas flera gånger varje vers, vilket 

understryker både brådskan att uträtta Guds verka medan tid 

ännu är, samtidigt som det framstår som ett underbart löfte om 

att den troende inte måste hålla ut särskilt länge.245 

En liten stund med Jesus är, precis som tidigare sånger, skriven 

av Sandell. Den sjöngs i föreningen både före och efter väckelsens 

genombrott 1955, men en viss tendens till ökat användande efter 

1955 kan ändå ses. Den sjöngs också alla årstider och både vid 

styrelse-, bönhuskommitté- och medlemsmöten. Om sångens 

innehåll kort ska försöka beskrivas skulle det kunna göras genom 

första strofen i första versen och sista strofen i sista versen: en liten 

stund med Jesus och allt, ja, allt är gott. Sången beskriver hur ett 

liv med Jesus, och särskilt de egna andaktsstunderna i ”hemmets 

trygga vrå” hjälper, helar och tröstar i livets alla skeden, samt en 

tydlig riktning mot evigheten tillsammans med Jesus.  

Den tredje sången gemensam för hela föreningen är alltså 

Dyraste Jesus, dig vill jag älska, vars text är skriven av Joël 

Blomqvist, och har ett tydligt helgelsefokus i det att den är en 

direkt bön- och trohetsbetygelse om den troendes underkastelse 

                         
245 Musik till Sionstoner 1935, nr. 438;  EFS Munksund, medlemsmötesproto-

koll 17/5 1952 §8, styrelsemötesprotokoll 17/6 1953 §1, styrelsemötesprotokoll 

4/1 1957 §5, samt årsmötesprotokoll 27/12 1958 §3. 
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under Jesus. Sången uttrycker en längtan och vilja att bli mer lik 

Jesus och tjäna honom med både kropp och sinne.246 

Det finns också två sånger som sjungits mycket flitigt, men 

endast vid medlems- och årsmöten. En av dessa är Hela vägen går 

han med mig med text av Erik Nyström. Den sjöngs vid diverse 

olika tillfällen, både före, under och efter väckelsen, men särskilt 

användes den i samband med medlemsintagning i föreningen i 

Munksund, vilka skedde i samband med både medlems- och 

årsmöten. Ungefär hälften av gångerna den sjöngs skedde det just 

i samband med medlemsintagning. Till innehåll kan kort sägas att 

den fokuserar på Jesu godhet till den troende, hans stöd, ledning 

och trygghet. Den sista versen mynnar ut i livet i himlen, precis 

som så många andra av de mest sjungna sångerna i pitebygdens 

föreningar. Det finns hela tiden en längtan och en riktning till 

himmelens härlighet och livet tillsammans med Jesus in i 

evigheten.247  

Den överlägset mest använda sången i Munksund är Carl Olof 

Rosenius sång Med Gud och hans vänskap. Den har sjungits 

ungefär dubbelt så ofta som någon annan sång, mycket på grund 

av att den väldigt ofta används vid medlemsintagning och andra 

högtidliga tillfällen. Det har också skett en tydlig ökning i 

användandet av sången 1955, som sedan hållit i sig under hela 

                         
246 Musik till Sionstoner 1935, nr. 523;  EFS Munksund, styrelsemötesprotokoll 

25/9 1952 §1, medlemsmötesprotokoll 25/4 1957 §1, samt årsmötesprotokoll 

27/12 1957 §2. 
247 Musik till Sionstoner 1935, nr. 525;  EFS Munksund, medlemsmötesproto-

koll 21/2 1953 §2, medlemsmötesprotokoll 19/5 1955 §3; samt medlemsmötes-

protokoll 30/11 1957 §2. 
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undersökningsperioden, men det ska också sägas att den sjöngs ett 

par gånger före 1955.248 Sången får nog anses vara den tydligaste 

symbolsången för EFS i stort, vilket vi redan kunnat se genom 

EFS:s 100-årsjubileums bokfilm med samma titel, från 1956. I 

Sionstoner är tio verser tryckta, och ganska ofta har sekreteraren 

för respektive möte också nedtecknat vilka av de tio verserna som 

sjungits. När detta har förekommit rör det sig vid de flesta 

tillfällen om de två första och de två sista verserna, det vill säga 

följande: 

                         
248 EFS Munksund, medlemsmötesprotokoll 24/10 1953 §5, årsmötesprotokoll 

29/12 1953 §13, medlemsmötesprotokoll 9/4 1955 §3, medlemsmötesprotokoll 

29/10 1955 §3, §12, medlemsmötesprotokoll 20/11 1955 §10, medlemsmötespro-

tokoll 25/4 1957 §2, medlemsmötesprotokoll 28/9 1957 §9, protokoll fört vid av-

skedssamkväm 12/12 1957 §1, medlemsmötesprotokoll 29/3 1958 §3, medlems-

mötesprotokoll i vårt nya missionshus 13/8 1958 §1, samt årsmötesprotokoll 

27/12 1958 §1. 
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Med Gud och hans 

vänskap, hans Ande 

och ord 

samt bröders 

gemenskap och 

nådenes bord. 

De osedda dagar vi 

möta med tröst. 

|: Oss följer ju herden 

:| 

Den trofaste herden 

Vi känner hans röst. 

 

Se här är nu grunden 

för lycka och frid 

I hårdaste stunden av 

kval och av strid,  

Om mig än försmäkta 

min kropp och min 

själ,  

|: När dig blott jag 

haver, :| 

O Gud, är allt väl. 

 

 

                         
249 Musik till Sionstoner 1935, nr. 

346. 

I stormiga tider bland 

töcken och grus 

En skara dock skrider 

mot himmelens ljus. 

Det tåget, dess 

härlighet världen ej ser 

|: Men Herren går för 

dem :| 

Med segerns banér. 

 

 

O Jesus, bliv när oss, 

bliv när oss alltfort, 

Och sköt oss och bär 

oss, som alltid du 

gjort! 

Ja, amen, din trohet 

skall bringa oss fram: 

|: Lov, pris, tack och 

ära :| 

Vår Gud och vårt 

Lamm!249 
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Det är intressant att notera att de verser som starkast betonar 

människans synd och rättfärdiggörelsen genom tron på Jesus inte 

verkar ha prioriterats när ett urval av verser gjordes av 

föreningen. I stället valdes de första verserna, som kan sägas 

särskilt uttrycker de troendes gemenskap genom ett bildspråk 

som visar på ett segertåg på väg mot evigheten hos Gud. Det 

framstår onekligen som logiskt att man vid en medlemsintagning 

gärna betonar föreningsgemenskap och enhet, att de i föreningen 

tillsammans strävar mot samma mål. De sista verserna, i sin tur, 

kan sägas visa på en förtröstan på Gud och tilliten till att de 

troende genom Jesus ska nå målet i himlen en gång.  

Sången som helhet framstår som smått triumfatorisk, dock 

med tydliga inslag av människans skröplighet och synd, men det 

är otvetydigt att sången ändå kan uppfatta som i grunden 

segerviss. Också i Svensbyn användes Med Gud och hans vänskap 

i samband med medlemsintakningar under hela undersöknings-

perioden, och således är det också den sång som har noterats 

överlägset flest gånger i Svensbyns mötesprotokoll.250 

Den sång som Aasas informanter vittnade om som så otroligt 

omsjungen under väckelsen finns också noterad i såväl Svensbyn 

som Munksund, men inte alls i den utsträckning som den verkat 

förekomma i de södra byarna. I Munksund sjöngs Ring i himlens 

klockor vid något tillfälle under den mest intensiva väckelse-

perioden, men inte alls ofta, och i Svensbyn finns notiser om hur 

sången sjöngs efter att en grupp nyomvända ungdomar från 

                         
250 EFS Svensbyn, årsmötesprotokoll 19/2 1950 inledning, årsmötesprotokoll 

18/2 1951 §1, ungdomsmötesprotokoll 25/11 1951, årsmötesprotokoll 8/2 1953 

§1,  årsmötesprotokoll 30/1 1955 §1, samt medlemsmötesprotokoll 8/3 1959 §2. 
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Svensbyn och Sjulnäs hållit vittnesbörd under ett möte. En orsak 

till att sången inte användes så mycket i dessa byar kan vara att 

själva omvändelseögonblicken sällan skedde under föreningarnas 

möten. Därför fanns det inte lika ofta anledning att brista ut i 

”fröjd idag det är, ty ett barn från synden vänder om”.251 

Även om det är styrelsen i Munksund som allra tydligast visat 

på bruket av Sionstoner och på vilka sätt sångboken använts bör 

här ändå understrykas att det inte råder något tvivel om att 

sångboken användes flitigt i alla de undersökta föreningarna. 

Många notiser om att det sjöngs ur Sionstoner återfinns både i 

Roknäs och i Svensbyns protokollsböcker, dock inte lika 

systematiskt och inte alltid med angivna nummer, som gör att en 

tydlig analys av exakt vilka sånger som sjungits vid vilka tillfällen 

kan göras. 

4.2 Praktikerna 

 

De västra byarnas praktiker, och hur detta kommer till uttryck i 

källmaterialet kommer i följande del presenteras.  Mötespraktiker 

och fördelning av ekonomiska medel visar på olika uttryckssätt 

för tillhörighet och således också identitet. Här kommer också ett 

par stora konflikter bli tydliga och hur dessa kan ha påverkat 

relationerna både inom föreningarna och till externa aktörer.  

                         
251 EFS Munksund, medlemsmötesprotokoll 9/4 1955 §1 och EFS Svensbyn, 

månadsmötesprotokoll 17/2 1957 §5; Musik till Sionstoner 1935, nr. 328. 
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Andliga och demokratiska möten  

I Roknäs, Svensbyn och Munksund var den huvudsakliga 

verksamheten inriktad på andliga möten av olika slag. Ett antal 

större möteshelger, såsom böneveckor, bibelveckor, tältmötes-

veckor och i Munksunds fall årsmötesveckan som  arrangerades 

årligen. Det framstår som att dessa tillfällen var välbesökta och 

tillfälle till många, långa och intensiva mötesdagar. Till exempel 

har Svensbyns styrelse valt att klistra in upptryckta programblad 

för sina bibelveckor i sina protokollsböcker. Inte mycket 

information går att utvinna av dessa tryckta programblad annat 

är datum, tider och talare för respektive möte. 1950 arrangerades 

21 möten mellan 7–12 november med nio olika präster och 

predikanter som talare. Det framgår också av tillskrivna 

kommentarer att solosång, duettsång och körsång var 

inplanerade vid de olika mötena.252   

I Munksund var det som sagt årsmötesveckan som var det 

stora arrangemanget varje år och ägde rum i mellandagarna fram 

till första söndagen i januari varje år. Precis som i Svensbyn var 

dagarna fulla av möten med en hel rad engagerade talare. Även 

bibeldagarna i Roknäs förlagda i februari varje år såg liknande 

ut.253 

Utöver dessa större mötesserier arrangerar varje förening vissa 

specialmöten, till exempel morsdagsfest i Roknäs, gökotta i 

                         
252 EFS Svensbyn, program för bibelveckan 7–12/11 1950.  
253 EFS Munksund, styrelsemötesprotokoll 18/11 1953 §3, samt EFS Roknäs, 

program för bibeldagarna 20–26/2 1956. 
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Munksund och midsommarvaka i Svensbyn.254 Men de mest 

informationsgivande mötena i dessa tre föreningar är de 

regelbundna månads-, medlems- eller kvartalsmötena. Detta för 

att föreningarna har varit flitiga med att protokollföra dessa 

möten. Det kan förvisso bero på att de regelbundna möten inte 

sällan har varit beslutsfattande möten som av den anledningen 

behövde protokollföras. Det har dock inte hindrat sekreterarna 

att också noggrant nedteckna allt övrigt som skedde vid mötena.  

I stor sett var upplägget på mötena ungefär detsamma i alla 

tre föreningar. En sång, betraktelse eller bibelord samt bön 

inledde alltid mötet, sedan skedde medlemsintagning om någon 

önskade bli medlem i föreningen varpå ytterligare sånger sjöngs. 

Möjligen kunde också ett vittnesbörd avläggas i samband med 

medlemsintagningen. Om andra föreningsangelägenheter fanns 

att avverka gjordes detta i mitten av mötet. Det kunde röra 

mycket skilda ämnen. I Munksund är den demokratiska 

ordningen intressant i den mening att styrelsen i stor sett 

fungerade som ett utskott som förberedde ärenden som medlems-

mötet sedan beslutade om. Både kallelse av talare till de olika 

mötena och hur mycket pengar som skulle skickas till respektive 

organisation eller förening som missionsmedel beslutades till 

syvende och sist vid ett medlemsmöte efter att styrelsen förberett 

ett förslag.255  

                         
254 EFS Roknäs, årsberättelse 20/1 1955; EFS Munksund, årsberättelse 28/12 

1951, samt EFS Svensbyn, årsberättelse 1/2 1953. 
255 EFS Munksund, styrelsemötesprotokoll 9/1 1953 §3 och medlemsmötespro-

tokoll 31/1 1953 §4. 
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Någonstans i mitten av mötena fanns det givetvis också tid för 

kafferast, vilket vanligtvis antecknades under en egen paragraf. 

Avslutningsvis lästes ytterligare en betraktelse, ett vittnesbörd 

alternativt ett bibelord, någon bön bads samt att en sång sjöngs. 

Om det fanns en präst eller predikant närvarande kunde en kort 

predikan också hållas, antingen i början eller i slutet av mötet. 

Men annars var allt lett och genomfört av olika förenings-

medlemmar, vilka byttes av från gång till gång. Denna typ av 

möten framstår som föreningarnas huvudmöten trots att de inte 

arrangerades veckovis. Med tanke på hur mycket innehåll det 

verkar ha varit vid dessa möten kanske det är förståeligt. De var 

ofta förlagda till lördagen, och det vore inte konstigt om det 

krävdes en halv dag att ta sig igenom de program som 

dokumenterats i protokollen 

Kvartalsmötena i Roknäs hade en än tydligare karaktär av 

predikomöten, dit ofta två olika talare var kallade. Det var också 

mindre vanligt med protokollförda beslut vid dessa möten, men 

sekreteraren var fortfarande noggrann i sina anteckningar om vad 

mötena innehöll. Strukturen på mötena följde ofta en ordning 

med en inledande betraktelse, sång samt bön innan det att talarna 

tog vid. Vid något tillfälle var dagen uppdelad i flera olika möten, 

med en ny talare vid varje möte. Avslutningsvis sjöngs det alltid 

en eller två sånger.256 

Det dessa protokollförda andliga och beslutsfattande möten 

visar på är att även om många talare kallades till respektive 

förening under året var föreningsmedlemmarna framför allt vana 

vid att arrangera och genomföra sina möten själva. Det fanns en 

                         
256 EFS Roknäs, kvartalsmötesprotokoll 22/1 1956. 
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regelbundenhet i att läsa en betraktelse, tala inför resten av 

föreningen eller hålla ett kort vittnesbörd för att inte tala om att 

leda medlemmarna i bön.  

En annan typ av mötesverksamhet som bedrevs i föreningarna 

var bibelstudier, vilket tillsammans med bönemöten var de 

veckovis pågående sammankomsterna. I byarna i Hortlax 

kommun såg vi att just bönemöten var det absolut centrala 

mötesformen för föreningarna, men så var det inte i Munksund, 

Svensbyn och Roknäs. Bönemöten ägde rum regelbundet, men de 

lyftes inte fram som det viktigaste under året. I något fall 

utvecklades bönemötena till att övergå till bibelstudium i stället, 

och det framstår som mindre noggrant vilken typ av veckomöte 

som arrangerades i föreningarna.257  

Missionen och ungdomarna 

Barn- och ungdomsverksamhet var en av de absolut viktigaste 

verksamheterna föreningarna drev, enligt deras egen utsago. 

Detta blir särskilt tydligt i vilket utrymme verksamheten får i 

framför allt Svensbyns verksamhetsberättelser, men vi kan även 

se det i Roknäs, där det fanns en söndagsskola kopplad till EFS 

registrerad långt före någon missionsförening knöt an till EFS 

eller DUF. I Munksund följde föreningen sina barn och ungdomar 

upp genom åren och vid deras konfirmation gav föreningen var 

och en varsin Sionstoner. 1951 var dock Sionstoner slutsåld på 

förlaget så en annan gåva var tvungen att införskaffas. Det blev i 

                         
257 EFS Roknäs, årsberättelse 26/1 1957; EFS Munksund, medlemsmötespro-

tokoll 28/8 1954 §4, samt EFS Svensbyn, jan. 1954. 
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stället Rosenius Korta dagbetraktelser, något som verkar ha ansetts 

vara en bra gåva då det beslutades att året därpå också ge 

dagbetraktelserna till 1952 års konfirmander.258 

Genom Svensbyns verksamhetsberättelser ges en särskilt god 

inblick i vad som skedde i barn- och ungdomsverksamheten under 

året. Söndagsskoleverksamheten i byn engagerade drygt tio lärare 

och ett 90-tal barn varje år. Förutom den veckovisa undervis-

ningen medverkade de vid ett par möten eller gudstjänster om 

året. En av de största händelserna var julavslutningen då de höll 

i hela programmet själva.259  

En annan verksamhet som startade i mitten av 1950-talet i 

Svensbyn var pojkgruppen, som hade som syfte att ta hand om 

pojkar i ”söndagsskoleåldern upp till junioråldern”. Ledarna hade 

som ambition att väcka pojkarnas intresse för Guds ord, men de 

tävlade, lekte och ägnade sig åt friluftsliv också. 260  När man blev 

för gammal för pojkgruppen var man som sagt välkommen till 

juniorgruppen. Denna typ av grupp fanns i både Svensbyn, 

Munksund och Roknäs, men det är återigen Svensbyn som 

flitigast dokumenterat vad som hände i juniorgruppen. En 

anledning till att liten dokumentation finns i övriga föreningar är 

att juniorerna var en egen förening med egen styrelse, 

mötesplanering och årsmöten, och således också egen verksam-

hetsberättelse och protokoll.  

                         
258 EFS Munksund, medlemsmötesprotokoll 26/5 1951 §3, och medlemsmötes-

protokoll 17/5 1952 §5. 
259 EFS Svensbyn, årsberättelse, feb. 1951, och årsberättelse, jan. 1955. 
260 EFS Svensbyn, årsberättelse, jan. 1956 och årsberättelse, jan. 1958. 
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I Svensbyn var juniorerna till stor hjälp i musiklivet. De hade 

startat en egen musikförening och spelade och sjöng mycket under 

huvudföreningens olika möten. De får också mycket beröm över 

hur duktiga de var på att besöka huvudföreningen möten, även 

då de själva inte medverkade, trots att mötena inte var särskilt 

anpassade för deras ålder. Styrelsen poängterar att:  

[i] en tid då utvecklingen tyvärr ofta går mot en tydligare 

uppdelning av åldersgrupperna är detta något att tacka Gud 

för. Det är en upplyftande erfarenhet när unga och gamla 

fröjdas och tackar Gud tillsammans för frälsningens stora 

gåva.261 

 

Det ska också sägas att juniorernas delaktighet i huvud-

föreningens möten framstår som något som kommer med tiden. 

Det finns till exempel ingenting som tyder på att de var delaktiga 

i början av 1950-talet. Möjligen är detta en utveckling som skett 

successivt i takt med att juniorerna blivit alltmer engagerade som 

musiker och sångare på huvudföreningens möten. Något som 

pekar på att detta är en succesiv utveckling är hur styrelsen för 

huvudföreningen talar om juniorgruppen några år tidigare, då 

juniorföreningen har fått vara till ”stor välsignelse och en 

vägvisare för de unga under deras avgörelsetid för eller mot 

Kristus”.262 Sättet styrelsen här talar om juniorföreningen 

indikerar att de två föreningarna inte har lika mycket samröre 

med varandra som de verkar ha 1959.  

                         
261 EFS Svensbyn, årsberättelse, jan. 1959. 
262 EFS Svensbyn, årsberättelse 1/2 1953. 
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Den sista barn/ungdomsverksamheten som bör omnämnas är 

solglimtarna. Som vi redan berört i föregående kapitel var 

solglimtarnas syfte att arbeta och väcka intresse för missionen 

bland flickor. I Svensbyn bestod solglimtsgruppen av just flickor 

i den så kallade över söndagsskolåldern, och deras aktiviteter 

varje vecka var de egna symötena.263 Både Roknäs och Munksund 

har också junior- och solglimtsverksamhet, utöver sina respektive 

söndagsskolor och utifrån kortare protokollsnotiser och notiser i 

verksamhetsberättelser är det rimligt att anta att både junior- och 

solglimtsverksamheten påminde mycket om det som beskrivs av 

verksamheten i Svensbyn.264 

Just solglimtarnas arbete leder oss in på en angränsande, 

central verksamhet även för de tre föreningarna i Piteå 

landskommun, nämligen just missionen. En stor del av missions-

engagemanget i Roknäs, Munksund och Svensbyn syns framför 

allt genom de ekonomiska medel som skickades till olika 

verksamheter och organisationer. Generellt kan sägas att mest 

medel sändes till EFS och EFS:s mission under hela 

undersökningsperioden. I Munksund verkar ungefär dubbelt så 

mycket pengar ha skickats till EFS som till länsförbundet, vilket 

var den andra stora mottagaren av ekonomiska medel från 

föreningarna.265 

                         
263 EFS Svensbyn, årsberättelse 3/2 1952. 
264 EFS Roknäs, årsmötesprotokoll 19/2 1949, årsberättelse 20/1 1955, styrelse-

mötesprotokoll 11/5 1956 §3; samt EFS Munksund, årsmötesprotokoll 18/12 

1951. 
265 EFS Munksund, styrelsemötesprotokoll 10/1 1952 §4, medlemsmötesproto-

koll 27/9 1952 §7, samt styrelsemötesprotokoll 9/1 1953 §3.  
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Det fanns dock en tendens i Munksund att minska på mängden 

medel till EFS och länsförbundet ju närmare 1960 man kommer. 

Stödet upphörde inte helt, men större summor satsades på den 

egna bönhusfonden och vid varje medlemsmöte togs en kollekt 

upp till förmån för den skyddsling som föreningen hade. Vem 

denna skyddsling var framgår tyvärr inte av några dokument som 

finns sparade.266 I stället för de regelbundna missionsmedlen från 

föreningens kassa engagerade medlemmarna sig för EFS:s mission 

på andra sätt, nämligen genom sparbössorna som de hade för 

ambition att placera i så många hem som möjligt, med det 

uttalade mottot ”en missionsbössa i varje stiftelsehem”.267 

I Roknäs är den ekonomiska dokumentationen i 

protokollsböckerna begränsad, men mycket tyder på att ungefär 

lika mycket pengar skickades till länsförbundet som EFS. Här 

samlades mycket av de ekonomiska medlen in genom missionsför-

säljningarna som arrangerades någon gång om året.268 Som vi ska 

se i nästa del kommer missionsmedlen i Roknäs starta en svår 

konflikt, då det tydligen också skickades en del pengar till 

Svenska kyrkans mission.  

I Svensbyn har en kort revisionsberättelse inskrivits i 

protokollsböckerna i samband med varje årsmöte, vilket gör de 

ekonomiska besluten i föreningen väldigt lättöverskådlig. Det 

som här kan noteras är att 1950 skickades mest pengar till DUF, 

                         
266 EFS Munksund, medlemsmötesprotokoll 28/3 1953 §8, medlemsmötesproto-

koll 26/6 1953 §7, samt medlemsmötesprotokoll 26/10 1957 §8, §10. 
267 EFS Munksund, medlemsmötesprotokoll 21/2 1953 §6. 
268 EFS Roknäs, styrelsemötesprotokoll 6/9 1954, årsberättelse 26/1 1957,samt 

styrelsemötesprotokoll 16/9 1958 §5. 
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nästan 1700 kr, medan EFS fick ungefär 1280 kr. Infjärdens 

missionsförening fick också en stor summa, drygt 900 kr. 

Länsförbundet och Piteå landsförsamlings missionsförening fick 

minst pengar, 500 kr respektive 400 kr.269 Tittar vi däremot på 

utbetalningarna för 1958 års verksamhet ser det ut som följer: 

EFS  5871:78 

DUF  3373:56 

Länsförbundet  1281:06 

Infjärdens missionsförening 1574:54270 

Om vi bortser från att föreningens ekonomiska medel har ökat 

över lag under undersökningsperioden, är det framför allt 

intressant att se hur fördelningen såg ut. 1958 skickades betydligt 

mer pengar till EFS än vad som skickades till DUF, medan 

skillnaden mellan länsförbundet och Infjärdens missionsförening 

jämnades ut något. Mest noterbart är dock att Piteå landsför-

samlings missionsförening inte överhuvudtaget omnämndes 1958. 

Detta visar tydligt på den tendens som funnits i både Svensbyn, 

Roknäs och Munksund under 1950-talet, nämligen att avståndet 

mellan de EFS-relaterade missionsföreningarna och den lokala 

svenskkyrkliga missionsföreningen ökat med tiden. Samtidigt 

ökade kontinuerligt engagemanget för EFS:s mission och när 

missionsföreståndare Nils Dahlström bad om extra medel gjorde 

                         
269 EFS Svensbyn, revisionsberättelse, jan. 1951. 
270 EFS Svensbyn, revisionsberättelse 19/1 1959. 
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både Roknäs, Svensbyn och Munksund allt de kunde för att ställa 

upp med medel.271 

Nu är inte missionsmedlen det enda sättet att se hur missions-

engagemanget sett ut i föreningarna. Som vi redan noterat hade 

alla föreningar varsin solglimt, vilket i sig tyder på att 

föreningarna hade ett visst intresse av att föra vidare ett 

missionsengagemang till nästa generation. Ett annat sätt att se 

tendenser i missionsengagemanget är att titta på vilken typ av 

möten som anordnades och vilka talare som besökte föreningarna. 

Här kan ett par tendenser urskiljas. Först och främst fick 

föreningarna besök av någon missionär minst en gång om året, i 

stort sett varje år. Dessutom kan vi se en successiv ökning i antal 

missionärsbesök ju längre in på 1950-talet vi kommer. Det finns 

egentligen endast ett år som bryter detta mönster, nämligen det 

år då väckelsen var tydligast i respektive förening. I Roknäs och 

Svensbyn ska det ha varit 1952. Varken i verksamhets-

berättelserna eller i något protokoll finns en anteckning om 

missionärsbesök i föreningarna under detta år. Sekreterarna var 

noggranna med att notera just vilken typ av roll eller titel, alltså 

om de till exempel var predikant, pastor, sjömansmissionär eller 

missionärskandidat, varje kallad talare hade.272 

                         
271 EFS Roknäs, styrelsemötesprotokoll 25/11 1958 §2; EFS Munksund, styrel-

semötesprotokoll 21/8 1957 §4; samt EFS Svensbyn, styrelsemötesprotokoll 

18/11 1958 §3. 
272 EFS Svensbyn, årsberättelse 1/2 1953; EFS Roknäs, styrelsemötesprotokoll 

11/1 1952 samt styrelsemötesprotokoll 23/11 1952. 
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I Munksund finns ett likadant glapp 1955, alltså då väckelsen 

var som mest intensiv där.273 Detta behöver inte nödvändigtvis 

innebära att det inte var något missionärsbesök under de 

respektive åren, men det är ändå intressant att noter att inga 

missionärer omnämns under just väckelseåren. Dock bör noteras 

att det finns en del namn omnämnda, vars titel inte kunnat 

identifieras och det således skulle kunna röra sig om en missionär 

utan att detta har förtydligats i undersökningsmaterialet.  

Bönhusen och prästerna 

När föreningarna i Piteå landskommun ska diskuteras, och 

särskilt då deras bönhus och lokaler, går det knappast att göra 

detta utan att också samtidigt diskutera deras relation till den 

lokala prästkåren och Svenska kyrkan i trakten. Under 1950-talet 

blev det uppenbart för både Roknäs och Munksunds föreningar 

att de inte själva ägde de lokaler de använde för sin verksamhet. 

I Roknäs fanns ett bönhus, men det var inte helt givet vem som 

egentligen hade äganderätten till huset, som uppfördes 1936.274 

En lokal missionsförening hade varit aktiv i byn längre än så, men 

som vi redan sett hade den inte låtit ansluta sig till någon 

centralorganisation annat än Infjärdens kretsförening före 1951. 

Söndagsskolan fanns registrerad i EFS:s matriklar under hela 

1940-talet, men inte någon DUF- eller missionsförening.275 

Vid årsmötet 1956 börjar diskussioner om att föreningen hade 

skickat för lite av de insamlade medlen till Svenska kyrkans 

                         
273 EFS Munksund, årsberättelse 29/12 1955. 
274 Backlund 1989, s. 118–119. 
275 Evangeliska-Fosterlandsstiftelsens årsberättelse och matrikel 1940–1950. 
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mission. Sekreteraren för mötet underströk att det framkom 

inlägg både för och emot att för lite pengar skickats till Svenska 

kyrkan, men att det officiella resultatet av diskussionen var att 

”sammanhållning och endräkt” var det viktigaste och att bättre 

förståelse för olika åsikter skulle eftersträvas det kommande 

verksamhetsåret.276 Möjligen uppnåddes detta, för saken disku-

terades inte året därpå. 

Däremot dök en annan fråga upp på årsmötet 1957, nämligen 

vem som egentligen hade rätt att predika i bönhuset. En begäran 

om att läsa upp stadgarna för bönhuset gjordes, vilket också 

genomfördes med konstaterandet att ”där kom det till kännedom 

att både församlingens präster och fosterlandsstiftelsens predi-

kanter hade sin fulla rätt att predika. Ett länge diskuterat ämne 

medlemmarna emellan”.277 Varför detta varit ett diskussions-

ämne under lång tid framgår inte, men det verkar onekligen som 

att även denna fråga har använts i den konflikt som verkar ha 

legat och grott inom föreningen. 

Under året 1957 började också ett antal skrivelser inkomma till 

styrelsen. I maj kom en önskan om ett gemensamt möte med 

styrelsen för EFS-föreningen och för kyrkliga sy- och 

missionsföreningen, för att diskutera hur bönhuset bäst skulle 

brukas och vem som skulle få ha möte på vilken tid. EFS-styrelsen 

meddelade att önskemål om tider för möten i bönhuset skulle 

skickas till ordföranden direkt för att därefter kunna få besked om 

den kyrkliga sy- och missionsföreningen fick lov att nyttja 

lokalerna. Efter sommaren samma år beslutade EFS-styrelsen att 

                         
276 EFS Roknäs, årsmötesprotokoll 22/1 1956 §5. 
277 EFS Roknäs, årsmötesprotokoll 26/1 1957 §7. 
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byta lås på missionshuset och att den kyrkliga sy- och 

missionsföreningen skulle betala 10 kr för möten i den ena salen, 

men 20 kr om båda salarna nyttjades. Jaktklubben å sin sida 

betalade 5 kr för varje möte. 278 

I januari året därpå avslog styrelsen en begäran om gemensamt 

styrelsemöte mellan de båda missionsföreningarna.279 Detta 

föranledde det mycket dramatiska årsmötet 1958. Den första 

fingervisningen vi får på att det var visst tumult i möteslokalen 

är då styrelsens sekreterare Hulda Larsson yrkade på att alla som 

inte var medlemmar i föreningen skulle avlägsna sig från mötet, 

något som inte efterlevdes eftersom de menade att bönhuset var 

byns egendom. Sedan visade det sig att distriktsföreståndare 

Edvard Backlund och den tillförordnade kyrkoherden Per-Göte 

Lindström hade kallats till mötet, vilka båda skulle komma att 

påverka den fortsatta diskussionen.  

En lång och tillsynes hätsk debatt utbröt angående vem som 

hade rätt till bönhuset och hur bönhuset borde förvaltas. 

Backlund argumenterade för att dessa frågor inte överhuvudtaget 

skulle diskuteras på årsmötet och att föreningen förtjänade att ha 

sitt årsmöte ifred. P-G Lindström drev däremot på debatten om 

bönhuset och föreslog att de båda föreningarnas syföreningar 

skulle kunna samarbeta, ha gemensamma möten och dela lika på 

de missionsmedel som inkom. Efter en lång diskussion med vissa 

syrliga personangrepp, inte minst med Backlund inblandad, 

beslutades tillslut att en särskild bönhusstyrelse skulle bildas med 

                         
278 EFS Roknäs, styrelsemötesprotokoll 16/5 1957 §2 och styrelsemötesproto-

koll 19/9 1957 §3, §4. 
279 EFS Roknäs, styrelsemötesprotokoll 12/1 1958 §4. 
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representanter för båda föreningarna, vilka skulle ha ansvar för 

lokalens bokning och drift.280 

Magnus Aasas informant Harald Lindström, tillika ordförande 

i föreningen under undersökningsperioden, menar dock att 

konflikten vid årsmötet gick till ungefär såhär:  

Det var dags för årsmöte, och Lindström [tillförordnad 

kyrkoherde] hade kallat dit så många människor att när vi 

medlemmar kom var det redan fullpackat med folk. Det låg 

någonting spänt i luften som vi inte förstod. De hade med 

sig en lista på en mängd människor som ville gå in i 

föreningen, och om alla dessa blev medlemmar så skulle de 

bli majoritet. Lindström framförde åsikten att Kyrkan hade 

rätt till bönhuset, så jag föreslog kompromisslösningen där 

vi skulle få tillgång till bönhuset varannan helg.281 

 

På Harald Lindströms vittnesmål framstår det som att föreningen 

inte var beredd på att P-G Lindström planerade att närvara eller 

att han för den delen skulle ha samlat en större grupp människor 

som sympatiserade med honom. Faktumet att Backlund också 

var närvarande tyder dock på att åtminstone delar av föreningen 

var beredd på att en konflikt skulle utbryta, då Backlund inte 

verkar ha haft någon annan anledning att närvara annat än att 

vara del i diskussionerna kring bönhuset. Det finns till exempel 

inga notiser om att han var kallad som talare till årsmötet i de 

styrelseprotokoll som nämner det annalkande årsmötet. 

                         
280 EFS Roknäs, årsmötesprotokoll 25/1 1958 §8. 
281 Aasa 1989, s. 49. 
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Backlunds närvaro omnämns dock inte överhuvudtaget av 

Harald Lindström.  

Vidare vittnar protokollet om att P-G Lindströms förslag gick 

ut på ett samarbete, vilket inte Harald Lindströms berättelse 

tydliggör. Dessutom var det Helmer Nilsson som enligt 

protokollet kom med förslaget om en bönhusstyrelse, vilket 

Harald Lindström tillslut ställde sig bakom efter en lång debatt. 

Förslaget utvecklades till en idé om att de båda föreningarna 

skulle kunna förfoga över huset varannan vecka, vilket Harald 

Lindström uttrycker i sin berättelse. Det som dock beslutades om 

vid årsmötet var en bönhusstyrelse, som senare tog beslutet att 

varannan-vecka-idén skulle gälla.282  

Riktigt hur man ska förstå bönhuskonflikten är svårt att 

avgöra, men Harald Lindströms vittnesmål och protokollen ger 

lite olika bilder av vad det egentligen var som hände. Styrelsen i 

Roknäs framstår inte som speciellt medgörliga när de gång på 

gång avslår förfrågan från kyrkliga sy- och missionsföreningen om 

ett möte för att samtala om bönhusfrågan. Dessutom verkar det 

inte vara givet att Roknäs missionsförening hade bestämmande-

rätt över bönhuset, men de behandlar saken som om de hade det. 

Det torde inte vara svårt att förstå om P-G Lindström och 

kyrkliga sy- och missionsföreningen kände viss frustration när det 

kom till nyttjandet av bönhuset. Samtidigt är det inte orimligt 

att man från kyrkligt håll försökte sig på ett kupp-artat försök för 

att få makten över bönhuset, som Harald Lindströms berättelse 

snarare hävdar.  

                         
282 EFS Roknäs, årsmötesprotokoll 25/1 1958 §8 och bönhusstyrelsens mötes-

protokoll 31/1 1958 §15. 
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I verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 1958 berättar 

sedan EFS-föreningen att föreningen har minskat i antal, från 60 

till 41 medlemmar, på grund av att vissa i föreningen gått ur och 

bildat egen förening under namnet Kyrkans vänner.283 Att 

föreningen splittrades i och med bråket om bönhuset är uppen-

bart. Att det tillika är en splittring mellan personer som ville stå 

nära Svenska kyrkan och personer som hellre prioriterade EFS 

framstår också som ganska tydligt. Av någon anledning verkar 

inte föreningen ha fört några protokoll året efter splittringen, 

vilket i sig är uppseendeväckande. Varför detta inte har gjorts är 

svårt att säga. 

 Enligt Magnus Aasas informanter framstår P-G Lindström 

som roten till denna splittring, då han helst såg att den kristna 

verksamheten bedrevs av kyrkan, och att han av den anledningen 

upplevdes försöka ”kuppa” till sig bönhuset.284 Så kan mycket väl 

vara fallet, men det framstår inte som helt självklart att det är 

Lindström som driver på denna splittring, och utifrån materialet 

är det obefogat att lägga skulden för konflikten på honom. Detta 

var dock inte den enda konflikten med studiens undersökta 

föreningar som Lindström blandade sig i, ska det visa sig.  

I början av 1951 hade vid ett tillfälle Lindström, vid denna tid 

var han kyrkoadjunkt, haft ett samtal med ordföranden, även 

han vid namn Lindström, för föreningen i Munksund. Pastor 

Lindström hade anmärkt på att han inte blivit kallad att delta i 

föreningens ungdomsarbete i den utsträckning som han själv 

                         
283 Evangeliska-Fosterlandsstiftelsens årsberättelse och matrikel 1956–1960 samt 

EFS Roknäs, årsberättelse, jan. 1959. 
284 Aasa 1989, s. 48–51. 
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ansåg var önskvärt. Om detta inte ändrades skulle pastorn starta 

egen, konkurrerade söndagsskola och ungdomsverksamhet i byn. 

Detta föranledde styrelsen i Munksund att kalla pastor Lindström 

till ett styrelsemöte för att få diskutera saken.285 Vid det 

påföljande styrelsemötet hade pastor Lindström infunnit sig för 

att diskutera saken. Ordförande inledde med att kort 

sammanfatta bakgrunden till mötet. Sedan skriver sekreteraren 

som följer:  

Pastor Lindström ansåg att på grund av det stora antalet 

barn i samhället, vilka ej voro inskrivna i söndagsskolan, att 

han såsom präst måste göra något för att nå dessa och då 

låg ju bildandet av ytterligare en söndagsskola närmast till. 

Trots att de övriga ansåg detta vara första steget till 

splittring mellan kyrkan och Stiftelsen kunde han ej se 

någon fara i detta. Han meddelade dock att någon 

söndagsskola ej kunde bli tal om annat än ifall han ej fick 

insteg i vår verksamhet. Detta insteg i verksamheten skulle 

betyda, att han fick vara med vid de olika ungdoms-

grupperna och hjälpa till att dra upp riktlinjer för dem. 

Ordf. meddelade att riktlinjer som gick utanför 

länsförbundets bestämmelser ej kunde komma ifråga i vår 

förening. Till detta svarade pastor Lindström att han 

förstod detta men ansåg sig tack vare dessa bestämmelser 

beskuren i sin verksamhetsiver. Han meddelade att tanken 

på egen verksamhet ej blir aktuell förrän till hösten då han 

skulle få besked om han fick fortsätta här eller skulle platsen 

tillsättas av någon annan.286 

 

                         
285 EFS Munksund, styrelsemötesprotokoll 6/3 1951 §3. 
286 EFS Munksund, styrelsemötesprotokoll 19/3 1951 §4. 
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Från föreningens sida vore det inte konstigt om de upplevde sig 

aningen hotade i pastor Lindströms krav på inflytande i 

föreningens verksamhet. Det framstår som att det fanns någon 

form av överenskommelse mellan Svenska kyrkan och länsför-

bundet att söndagsskole- och ungdomsverksamheten i Munksund 

skulle bedrivas av EFS-föreningen. Åtminstone verkar pastor 

Lindström mena detta. Så framstår också situationen vara utifrån 

det medlemsmöte som hölls en månad senare i föreningen i 

Munksund, där en medlem menade att det inte fanns någon 

anledning att ändra på verksamhet som framgångsrikt pågått i 

byn i 60 år.287  

Vid samma medlemsmöte föreslog styrelsen att de skulle skriva 

till länsförbundet i ärendet, något som en annan medlem befarade 

skulle fördjupa den spricka som redan var mellan föreningen och 

pastor Lindström. Detta till trots beslutade mötet att skriva till 

länsförbundet angående den uppkomna situationen med pastor 

Lindström.288 Först ett drygt år senare uppkom frågan igen i 

protokollen. Där meddelade ordföranden föreningen vid ett 

medlemsmöte att trots upprepade och stora ansträngningar till 

samarbete med pastor Lindström hade detta ej kunnat ordnas 

tillfredsställande. Därför ville styrelsen fråga föreningen om de 

ansåg att föreningen skulle fortsätta sitt arbete utan hänsyn till 

pastorn, vilket ivrigt beslutades genom handuppräckning samt 

bekräftades genom att sjunga sång 438 i Sionstoner, Framåt i Jesu 

namn.289 

                         
287 EFS Munksund, medlemsmötesprotokoll 29/4 1951 §7. 
288 EFS Munksund, medlemsmötesprotokoll 29/4 1951 §7. 
289 EFS Munksund, medlemsmötesprotokoll 17/5 1952 §8. 
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Det framstår onekligen som att relationen mellan föreningen 

och pastor Lindström vid det här laget var ansträng. Detta till 

trots fortsatte han att nu och då medverka vid föreningens olika 

möten. De skrivelser han gjorde till styrelsen och föreningen om 

protokollsutlåtanden, dels om föreningens skrivelse till 

länsförbundet angående hans arbetssätt, dels angående 

föreningens eventuella äganderätt över orgeln i möteslokalen, 

lämnades utan åtgärd.290 

Under hösten 1953 fick föreningen också veta att ett nytt 

medborgarhus planerades i byn och med anledning av detta skulle 

sannolikt huset där föreningen för tillfället bedrev sin verksamhet 

rivas. Detta inledde en långdragen process för föreningen att hitta 

en ny lösning på var de i fortsättningen skulle ha sin hemvist. En 

rad olika lösningar diskuterades, bland annat möjligheten att få 

dela den gudstjänstlokal som planerades, med kyrkan, vilket 

visade sig vara otänkbart från kyrkans sida. Även ett försök att 

köpa Folkets hus i byn gjordes, men detta stoppades av 

kyrkorådet och den enda kvarvarande lösningen var att bygga ett 

eget missionshus från grunden, vilket invigdes med pompa och 

ståt i augusti 1958.291  

Det framstår som att relationen mellan P-G Lindström och 

EFS-föreningarna inom Piteå landskommun var genomgående 

                         
290 EFS Munksund, styrelsemötesprotokoll 18/11 1953 §3, styrelsemötesproto-

koll 17/6 1953 §3, samt medlemsmötesprotokoll 26/6 1953 §3. 
291 EFS Munksund, medlemsmötesprotokoll 24/10 1953 §4, bönhuskommitténs 

mötesprotokoll 22/2 1954 §3, protokoll fört vid möte mellan Piteå Landsför-

samlings kyrkoråd och Munksunds DUF:s bönhuskommitté 23/9 1957, med-

lemsmötesprotokoll 28/9 1957 §5-6, samt årsberättelse 27/12 1958. 
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svårhanterlig. Samtidigt kallades övriga präster, såsom Johan 

Ekbäck, och kyrkoherde Manfred Björnegård till föreningarna 

regelbundet för möten av olika slag.292 Möjligen kan en minskning 

av prästernas åtaganden i föreningarna anas från mitten av 1950-

talet och framåt, men detta framstår inte som att det har någon 

direkt relation med Lindströms konflikter med de olika 

föreningarna att göra. I Munksund verkar dock inte någon av 

församlingens präster ha kallats sedan de invigde det nya 

bönhuset 1958, men till själva invigningen ska både den 

dåvarande kyrkoherden Torsten Nilsson och P-G Lindström ha 

inbjudits. Året före invigningen beslöt föreningen också att 

uppvakta Manfred Björnegård vid hans avskedspredikan.293 Det 

framstår alltså som att relationerna till prästerna som tjänstgjort 

i församlingen en tid upprätthölls, men när nya präster kom till 

trakten togs inga tydliga initiativ till att upprätta någon ordentlig 

relation. 

Dessutom verkar föreningen i Svensbyn inte ha några 

samarbetssvårigheter med kyrkans präster under 

undersökningsperioden och de omnämns regelbundet i både 

protokoll och verksamhetsberättelser under 1950-talet.294 Det bör 

också påpekas att konflikten i Roknäs inte nödvändigtvis var 

mellan Lindström och föreningen, men det framstår som att 

                         
292 EFS Roknäs, styrelsemötesprotokoll 22/1 1955; EFS Roknäs, årsberättelse, 

jan. 1959; EFS Svensbyn, årsberättelse 4/2 1951, årsberättelse, jan. 1959; samt 

EFS Munksund, styrelsemötesprotokoll 20/11 1952 §4.  
293 EFS Munksund, bönhuskommitténs mötesprotokoll 14/5 1958 §6 och med-

lemsmötesprotokoll 31/8 1957 §9. 
294 EFS Svensbyn, årsberättelse 12/2 1950, årsberättelse, jan. 1958, styrelsemö-

tesprotokoll 26/9 1951 §4, samt mötesanteckning 16/3 1959. 
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Lindström sannolikt hade inflytande. Den uppenbara konflikten 

där var dock på papperet mellan två missionsgrupper med olika 

lojaliteter som upplevde äganderätt till samma hus.  

4.3 Kontrakt och cirkulation 

 

I detta avsnitt kommer delar av föreningarnas engagemang att 

presenteras och diskuteras. Därigenom kan föreningarnas 

konformitet över tid också belysas. Precis som i de södra byarna 

kan föreningsmedlemmarnas engagemang visa på huruvida de 

bidrar till att upprätthålla spiritualitet och praktiker. Även 

föreningarnas kontinuitet i olika avseenden är viktig, där viss 

förändring på förtroendeuppdrag av olika slag hjälper till att 

behålla en konformitet över längre perioder, men där snabba och 

stora växlingar kan leda till osäkerhet och instabilitet i stället för 

konformitet.   

Samarbete och delaktighet 

I Roknäs före väckelsen verkar föreningens arbete fortgå utan 

större förändringar, åtminstone det protokollförda arbetet. 

Styrelsen har sällan något att påpeka eller förmedla till 

medlemmarna angående deras engagemang och delaktighet, men 

som vi redan sett uppstod en splittring kring bönhuset 1958. Med 

detta som bakgrund kan vissa frågetecken ställas till ett par 

uttalande vid årsmötena under årens lopp, fram till denna 

splittring. Redan 1948 uttryckte ordföranden i föreningen vikten 

av samarbete och enighet om ett gott arbetsresultat i föreningen 
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ska kunna uppnås.295 Vid årsmötet 1955 avslutar sekreteraren 

med en kommentar som även den verkar alludera till vissa 

slitningar när hon skriver ”under alla omständigheter kommer 

året 1955 förvisso att ställa stora krav på samförstånd och 

arbetsvilja, sammanhållningen mellan medlemmarna får inte 

svikta”.296 

Det är svårt att tänka sig att kommentarer som dessa skulle 

krävas om detta inte har varit ett problem tidigare, eller att det i 

alla fall funnits tendenser till samarbetssvårigheter under året 

som gått. Tyvärr avslöjar varken verksamhetsberättelser eller 

protokoll några ytterligare detaljer om eventuella konflikter 

medlemmarna emellan, men det är inte helt otänkbart att den 

splittring som skedde 1958 har tagit sig uttryck på olika sätt i 

uppemot ett decennium. Konflikterna kan ju naturligtvis ha varit 

andra 1948 och 1955 jämfört med 1958, men det är som sagt inte 

orimligt att tänka sig att vissa slitningar inom föreningen har 

funnits både före och efter väckelsen i Roknäs.  

I Munksund finns få indikationer på föreningsmedlemmarnas 

engagemang. Den enda kommentar om saken som återfinns i 

protokollen är ett förslag 1951 om att skicka ut skriftliga 

inbjudningar till alla medlemmar inför varje medlemsmöte, som 

äger rum en gång i månaden. Detta med anledning av att 

uppslutningen vid mötena hade varit lite dåliga och genom att 

skicka ut inbjudningar hoppades man på bättre närvaro. 

Förslaget mottogs väl och redan nästa månad skulle inbjudningar 

                         
295 EFS Roknäs, årsmötesprotokoll 14/2 1948 §5. 
296 EFS Roknäs, årsmötesprotokoll 22/2 1955 avslut. 
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skickas.297 Huruvida detta grepp hjälpt för närvaron vid möten 

framgår inte, men problemet verkar inte ha kommit upp till 

diskussion igen, vilket skulle kunna tyda på att närvaron vid 

mötena blev bättre, alternativt att problemet inte togs tag i igen.  

Om vi vänder åter till Roknäs finns förutom insinuationer till 

slitningar, också ett stort intresse för föreningens verksamhet, och 

inte minst för föreningens årsmöten. I samband med uppläsandet 

av verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 1954 gladdes 

styrelsen åt det ökade intresset för alla föreningens verksamheter 

som man under året hade kunnat notera, något som styrelsen 

ansåg bådade gott för framtiden. Åren därpå gladdes ordföranden 

över att så många infunnit sig vid årsmötena. Det fortsatt stora 

intresset för övriga verksamheter, som 1954 bådade så gott, 

verkar dock inte fortsatt uppmärksammas. Däremot diskuterades 

vad som skulle göras åt alla de syföreningsmedlemmar som var 

inskrivna men aldrig höll i eller besökte mötena. Problemet togs 

upp på ett styrelsemöte men skickades snabbt vidare till 

syföreningen och frågan uppkom aldrig till diskussion i styrelsen 

igen.298  

I Svensbyn är det mycket som talar för att engagemanget var 

stort och att verksamheten gick smidigt under hela 1950-talet. 

Samtidigt ska vi inte glömma bort den teologi och retorik som 

styrelsen gav uttryck för i verksamhetsberättelserna. Faktum är 

att styrelsen vid två tillfällen blev än mer precisa i vilka fenomen 

                         
297 EFS Munksund, medlemsmötesprotokoll 20/1 1951 §6. 
298 EFS Roknäs, årsmötesprotokoll 22/2 1955 §3, årsmötesprotokoll 22/1 1956 

§1, årsmötesprotokoll 26/1 1957 §1 samt styrelsemötesprotokoll 19/9 1957 §5. 
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och egenskaper som faktiskt fanns i deras förening. 1954 skriver 

de:  

Det finns mycket högmod, mycken avundsjuka och mycket 

småont dömande ibland oss. Om en broder har fått mera syn 

på en annan sida av Kristi rikedom eller av Guds ord ska 

han genast dömas och misstänkliggöras, därför att han ej 

går i alldeles samma fotspår eller har samma uppfattning. 

På det sättet hindras mycket av Herrens tjänst på jorden.299 

 

Några år senare, 1959, menar styrelsen att det fanns mycket 

”söndring, kärlekslöshet, världslighet och annat som tar över-

handen” i deras förening.300 Det framstår ju onekligen som om 

situationen i föreningen var utmanande, konfliktfylld och 

dömande. Frågan är om detta är en konkret situation eller om 

styrelsen uttrycker teman som bättre stämmer överens med 

idealbilden av en väckt kristens självbild. Det är mycket svårt att 

avgöra och möjligheten för att det faktiskt finns reella konflikter 

i föreningen bör tas på allvar. Samtidigt finns inga andra 

indikationer att styrelsen i det dagliga arbetet har en konflikt som 

kräver lösning. Det är dock fullt möjligt att det Magnus Aasas 

informanter beskriver som en splittring i väckelseföreningarna 

mellan de som under 1950-talet upplevde en personlig omvändelse 

och de som hade varit medlemmar länge och inte var en del av 

1950-talsväckelsen här uttrycks av Svensbyns styrelse som 

kärlekslöshet och dömande.301  

                         
299 EFS Svensbyn, årsberättelse, jan. 1955. 
300 EFS Svensbyn, årsberättelse, jan. 1959. 
301 Aasa 1989, s. 36–37. 
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Förtroendeuppdrag och kontinuitet 

Precis som i byarna i Hortlax kommun gick en stor del av 

årsmötena i Svensbyn, Roknäs och Munksund åt till val till olika 

förtroendeuppdrag. Främst var det styrelser som skulle väljas och 

alla tre föreningar hade en valprocess som i hög utsträckning gick 

ut på att styrelsen lade fram förslag till föreningen om nya 

styrelsemedlemmar. Dessa förslag utgjordes alltid av personer 

som vid tillfället inte var ordinarie styrelsemedlemmar.  

Vid ett medlemsmöte inför årsmötet presenterades så dessa 

förslag, varvid föreningen godkände styrelsens förslag – vilket de 

alltså alltid gjorde – och sedan begärde föreningsmedlemmarna 

att få lägga till de avgående styrelsemedlemmarna till en 

kandidatur om återval. Således uppvisar föreningarna en viss 

demokratisk öppenhet när det kommer till förändringar i 

styrelsen. När årsmötet sedan förrättade själva valen visade det 

sig i stort sett alla gånger bli återval av de avgående styrelse-

medlemmarna. Det går att ifrågasätta hur välkommet det var 

med nyval i stället för återval med tanke på valutfallet, men det 

framstår i alla fall som att föreningarna hade ett öppet sinne och 

stora möjligheter att förändra styrelsens utseende, om så hade 

önskats. 302 

Den enda egentliga antydan till dramatik vid val av 

förtroendeuppdrag kan vi hitta i Roknäs i samband med det i 

övrigt turbulenta årsmötet 1958, när konflikten om bönhuset 

                         
302 EFS Munksund, styrelsemötesprotokoll 20/11 1950 §3, medlemsmötesproto-

koll 26/11 1950 §3, årsmötesprotokoll 28/11 1950 §6; EFS Svensbyn, årsmötes-

protokoll 8/2 1953 §4; EFS Roknäs, styrelsemötesprotokoll 12/1 1958 samt års-

mötesprotokoll 25/1 1958 §13. 
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också ägde rum. Först skulle sekreterare för årsmötet väljas, 

vilket delade de församlade i två läger, antingen för styrelsens 

sekreterare Hulda Larsson eller för Agda Sundberg, som inte hade 

något styrelseuppdrag. Valet föll tillslut på Sundberg. Larsson 

var sedan aktiv i debatten kring bönhuset och den som föst krävde 

att de som inte var medlemmar i föreningen skulle avlägsna sig.  

När det sedan var dags för styrelseval, efter det att 

bönhusdebatten redan ägt rum, skedde två noterbara förän-

dringar när varken Viktoria Öberg eller Anna Isaksson blev 

återvalda. Båda hade länge varit en del av styrelsen och Öberg 

hade växlat mellan att vara sekreterare och vice sekreterare under 

hela undersökningsperioden. Öberg hade också utbytt håra ord 

med distriktsföreståndare Backlund tidigare under mötet, och 

hade fått hård kritik för dåligt skrivna protokoll. Exakt av vilken 

anledning nyvalen till styrelsen skedde vet vi inte, men det är 

uppenbart att det inte är på grund av avflyttning eller annan 

uppenbart naturlig orsak då både Öberg och Isaksson var 

närvarande vid mötet och de var föreslagna för återval av 

styrelsen.303  

Till andra förtroendeuppdrag i föreningarna handlar det i hög 

grad om ledare till de olika barn- och ungdomsverksamheterna. 

Där kan vi se ett stort och långvarigt engagemang där nya ledare 

valdes snarare för att ett större antal ledare krävdes än att någon 

valde att avgå. Ett exempel på det ibland så gott som livslånga 

engagemanget ser vi i Svensbyn från Anselm Lundmark som vid 

söndagsskolans 100-årsjubileum avslutade firandet, och 

                         
303 EFS Roknäs, årsmötesprotokoll 25/1 1958 §5, §13, och styrelsemötesproto-

koll 12/1 1958 §3. 
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kommentaren i protokollsboken lyder att han då varit 

söndagsskollärare i omkring 45 år. Det ska också sägas att han 

inte på något sätt avslutade sitt uppdrag vid 100-årsjubileet, utan 

fortsätter som ledare för söndagsskolan under hela undersöknings-

perioden.304 

Det framstår också som att det var på positionerna som barn- 

och ungdomsledare som de relativt nya föreningsmedlemmarna 

hade sin möjlighet till förtroendeuppdrag. Till exempel väljs Ulla-

Greta Sundström till söndagsskollärare året efter att hon inträtt 

som medlem i föreningen.305 Det verkar dock inte som att detta 

var ett vanligt fenomen, då de namn som förekommer i protokolls-

böckerna som nya medlemmar oftast inte förekommer igen på ett 

antal år.  

4.4 Sammanfattande diskussion 

 

De tre föreningarna inom Piteå landskommun har uppvisat 

relativt olika tendenser och drag genom det studerade materialet. 

På många plan har dock kontinuitet präglat föreningarna 

samtidigt som de konflikter vi kunnat se också har krävt stora 

förändringar och omställningar för åtminstone Munksunds och 

Roknäs föreningar.  

Den teologi och de levnadsideal som uttrycks av föreningarnas 

styrelser kan sägas kretsa mycket kring vikten av att lyssna, vara 

                         
304 EFS Svensbyn, mötesanteckning Söndagsskolans 100-årsjubileum 14/10 

1951. 
305 EFS Svensbyn, årsberättelse 12/2 1950 och årsmötesprotokoll 18/2 1951 §9. 



 

 

 

 

 

 

 
 

174 

 

beredd och agera. De uppmaningar om att ta vara på Guds ord, 

att predikan ska få konsekvenser, visar på att det hela tiden finns 

en vilja och en önskan från styrelsernas sida att det som 

föreningsmedlemmarna tar del av också ska leda till konkreta 

konsekvenser i vars och ens liv. Även talet om arbetet för Gud 

rikssak som vi kunnat se i Munksund visar på denna målbild, samt 

de minnesord över de under året bortgångna medlemmarna som 

kan förstås som indirekta exempel på hur föreningens medlemmar 

bäst ska leva – ofta med nit och noggrannhet i arbetet för 

föreningen. 

Vi kan också se en tydlig betoning på världen som ond och en 

plats för antikrist att agera, samtidigt som styrelserna hanterar 

denna syn på världen något olika, dels genom betoningen av Guds 

ord och bibeln, dels genom bön och dels genom en förtröstan och 

tillit på Gud. Även vikten av att erkänna sin synd och ta avstånd 

från den, som en förutsättning för att Gud ska vilja agera i en 

människas liv lyfts fram vid ett flertal gånger, samt vikten av att 

be om förlåtelse och förlåta varandra.  

Som redan konstaterats kan teologin som sådan ses som en 

identifikationssymbol, genom vilken föreningarna förhåller sig till 

sin omvärld. Om det är några teman som skulle kunna diskuteras 

som ytterligare, specifika symboler skulle det i så fall vara Guds 

ord och utläggningen av detta. Det framstår i och för sig som 

rimligt att föreningarnas teologi grundar sig på bibeln, så de två 

kan ses som någon form av gemensamt begreppspar. Utöver detta 

blir de olika teologiska temana aningen mer svårkategoriserade. 

Å ena sidan kan arbetet för Guds rike ses som en symbol, inte 

minst då arbetet borde kunna innehålla lite vad som helst. Å 
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andra sidan tillhör det teologin som symbol, och det är inte 

otänkbart att teologin står fast medan innehållet, såsom arbetet 

byts ut eller förändras. Närmare kategorin identifikations-

praktiker kan talet om världen som ond, om antikrist och om 

förhållandet till synd anses vara. Förvisso finna stora 

tolkningsmöjligheter även här, men det ter sig också vara 

teologiska teman som mycket väl kan förändras över tid.  

Det är också intressant att notera att de specifika teologiska 

teman som lyfts fram av styrelserna bara till viss del enkelt går 

att förstå som typiskt lutherskt eller rosenianskt. Förhållandet till 

synden och världen får ändå relativt enkelt uppfattas som 

rosenianskt, inte minst i och med den mycket tydliga individua-

lism som presenteras av Svensbyns styrelse i relation till synden, 

men arbetet för Guds rike är inte lika självklart att det hör hemma 

inom denna tolkningsram. I stället kan sägas att den förtröstan 

på Gud som uttrycks av styrelsen i Roknäs också kan sägas vara 

representativ för Lina Sandells sånger, vilket är värt att notera.  

När det kommer till just sångbruket i föreningarna fanns, som 

vi har sett, en viss förkärlek för Sandells sånger. Om inte annat 

sjöngs de ofta. Kanske kan det som uttrycks specifikt av styrelsen 

i Roknäs här indirekt sägas förmedlas genom just Sandells sånger 

till föreningarna. Innehållsmässigt finns det här en viss betoning 

på förvissningen att Gud håller allt i sin hand och en ständig blick 

mot framtiden och evigheten tillsammans med Gud. Sångerna bli 

så att säga typiska identitetspraktiker som förvisso visar en 

bestämd teologisk hållning men samtidigt säkert kan bytas ut lite 

hur som helst, mot något som kanske förmedlar helt andra 

teologiska budskap. Å andra sidan är bruket av Sionstoner och 
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också i viss mån just Lina Sandell-sångerna symboler för något 

mer, något som visar på tillhörighet och identitet till något större.  

Bäst kanske detta ändå syns genom bruket av Med Guds och 

hans vänskap. Sången kan inte sägas vara mest representativ för 

Rosenius teologi, av de sånger han själv har skrivit, men ändå har 

den kommit att bli en stor identifikationssymbol för EFS. Det 

framstår som att bruket av denna sång, både i Svensbyn och 

Munksund, visar på ett uttryck för en upplevd delaktighet och 

gemenskap med EFS i stort, som kanske ingen annan sång eller 

något annat teologiskt tema så definitivt skulle kunna uttrycka. 

Det är också värt att notera att sången framför allt sjungs i 

samband med medlemsintagning. Detta skulle kunna förstås 

utifrån Jenkins förståelse av medlemskap och initiation som en 

rit, där det sista steget in som fullvärdig medlem är genom 

inkorporeringen. Genom att sjunga Med Gud och hans vänskap, 

förutsatt att sången kan anses vara en så stark EFS-symbol som 

jag vill mena, ger också bruket av sången i initiationsriten en 

indikation på att de nya medlemmarna inkorporeras i något större 

än bara den enskilda föreningen. De blir samtidigt en del av det 

rikstäckande EFS, vilket understryks genom den tydliga EFS-

symbolen.  

I den veckorytm som kunnat anas genom källmaterialet 

kretsade det mesta kring möten och barn- och ungdomsarbete. 

Särskilt de medlemsmöten som hållits regelbundet har varit värda 

att lägga märke till, inte minst när det kommer till mötes-

praktiker. Där har vi kunnat se att förutom sången, ges 

vittnesbörd eller betraktelser en del utrymme, samt om möjlighet 

finns, en predikan. Även bönen har en given plats vid mötena. Det 
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ska dock understrykas att bibelbruket i olika former framstår som 

mer central, inte minst då till exempel bibelstudier verkar ha 

prioriterats framför bönemöten. Det ger en viss indikation på hur 

centrala de olika symbolerna, som både bibelbruket och bönen får 

anses vara, är. Detta kan ställas i perspektiv till den ursprungliga 

EFS-tanken med en luthersk bibelväckelse. Möjligen kan bibelns 

prioritering framför bönen sägas vara ett uttryck för just denna 

ambition. Å andra sidan framstår det som smått orimligt att 

nedvärdera bönens plats och roll i ett individualistiskt, 

omvändelsebetonat sammanhang.  

Så långt tyder det mesta på kontinuitet i föreningarna under 

hela undersökningsperioden. Men det finns, som vi har sett, en del 

utvecklingar och förändringar också. Först kan vi påminna oss om 

hur föreningarna handskades med sina pengar. Där finns en tydlig 

utveckling i att alltmer pengar sändes till EFS under årens lopp 

och allt mindre pengar sändes till Piteå landsförsamlings 

missionsförening. Samtidigt ska sägas att i Munksund gick 

alltmer pengar till dem själva, vilket kan förklaras genom 

missionshusbygget som genomfördes 1958. Pengarna till EFS 

omnämns oftast som missionsmedel, och det framstår som att ett 

missionsintresse finns i alla föreningar under hela perioden, dock 

med en viss ökad besöksfrekvens av missionärer, vilket möjligen 

kan tyda på att intresset i föreningarna också har ökat successivt. 

Även här kan givandet ses som en typisk identifikationssymbol 

som visar på föreningarnas identitet i stort, medan riktningen för 

pengarna visar både på delaktighet med andra missions-

intresserade, eller om man så vill identifikationspraktiken.  
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De största omställningarna i föreningarna under den studerade 

perioden får dock ändå sägas vara resultaten av de konflikter som 

präglade 1950-talet. Trots att både konflikten i Roknäs och i 

Munksund resulterade i stora beslut om lokaler verkar det ändå 

som att det från början fanns andra, mindre konflikter som så 

småningom trappades upp till både splittring och missions-

husbygge. Det vore i detta sammanhang enkelt att säga att 

konflikterna innebar ett brott mellan föreningarna och Svenska 

kyrkan, men det vore en förenkling. Inte heller verkar P-G 

Lindström vara den enda orsaken till konflikt, även om han nog 

får anses personifiera kyrkans sida i konflikten. Eftersom 

relationer till övriga präster upprätthölls så länge de arbetade 

kvar, framstår det inte heller som att föreningarna ville ta helt 

avstånd från kyrkan. Trotts detta får vi nog ändå förstå 

situationen som att åtminstone Roknäs och Munksund successivt 

glider allt längre bort från kyrkan till följd av konflikterna och det 

är rimligt att tänka att detta också leder till ett visst behov att 

definiera sin identitet som förening.  

Det är oklart hur vi ska förstå Roknäs sätt att hantera 

situationen. Möjligen gjordes vissa ansatser till att definiera sin 

identitet eller knyta an till andra grupper, men det är inget som 

tydligt har framträtt i resultatet. I stället splittrades föreningen 

och eftersom inga protokoll verkar ha förts året efter splittringen 

kan endast gissningar till föreningens tillstånd göras. Det är dock 

intressant att det rådde sådan otydlighet i vem som egentligen 

hade äganderätt till bönhuset. EFS-föreningen hanterade 

onekligen huset som om de ägde det, och det vore inte orimligt att 

anta att en viss identitetskris infann sig i föreningen när man inte 
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längre hade kontroll över ett hus som man uppfattade som sitt 

eget.  

I Munksund leder dock konflikten till en stark identifikations-

symbol i forma av ett eget missionshus. Huset i sig blir ett steg 

bort från Svenska kyrkan och kan förstås som en form av 

självständighetssymbol, men huruvida bygget ledde till 

närmanden eller avståndstaganden från EFS går inte att avgöra. 

Det vore, om inte annat, helt rimligt om relationerna och 

identifikationen till EFS stod oförändrade före och efter 

missionshusbygget.  
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5. Avslutning 

Genom Hans Andreassons metodologiska avläsningspunkter har 

sju föreningarnas identiteter kunnat beskrivas utifrån respektive 

styrelsers perspektiv, det vill säga utifrån en historiografisk 

utgångspunkt, men också till viss del utifrån det bevarade 

kollektiva minnet genom i första hand Magnus Aasas informanter. 

Det som har framträtt är framför allt en spiritualitet som har 

uttryckts genom teologiska utsagor och resonemang, men också 

genom vissa oskrivna regler om vilka praktiker som kan ses som 

rätt respektive fel. I hög utsträckning kan denna spiritualitet 

förstås med hjälp av Richard Jenkins teoretiska begrepp 

identifikationssymboler.  

Andreassons avläsningspunkt praktiker visar på hur olika 

mötesformer ser ut och vilka konventioner som där praktiseras. 

Här har framför allt bönen, bibelbruket och sången varit 

framträdande, vilka i sig kan ses som symboler, men användandet 

av dem snarare visar på Jenkins begrepp identifikationspraktiker. 

Även andra praktiker har här framträtt, såsom hur styrelserna 

diskuterar och behandlar sina hus och inventarier samt vilka 

talare som kallats vid vilka situationer. 

Genom Andreassons avläsningspunkt kontrakt respektive 

cirkulation har tendenser i föreningsmedlemmarnas engagemang 

kunnat studeras, samt huruvida det finns en kontinuitet i 
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föreningarnas verksamheter uttryckt genom val till förtroende-

uppdragsposter.  

I detta kapitel kommer nu de sju undersökta föreningarna i de 

två geografiska grupperna slutligen jämföras med varandra 

utifrån studiens syfte och forskningsfrågor, detta för att kunna 

avgöra huruvida några generella slutsatser kan göras kring 

föreningarnas identiteter under en period av väckelse.  

5.1 Avslutande discussion 

 

Som vi har sett har föreningsstyrelserna ägnat stor del åt 

teologiska utläggningar, instruktioner och uppmaningar i deras 

respektive verksamhetsberättelser. Just teologin har också 

konstaterats vara en tydlig identifikationssymbol för alla 

föreningar, samtidigt som innehållet i viss mån skiljer sig åt. 

Styrelserna för föreningarna i de södra byarna verkar i högre 

utsträckning representera en teologi som kan ses som samstämmig 

med en typiskt roseniansk teologi, och således i förlängningen 

också en typisk EFS-teologi. Liknande teologi återfinns även i de 

västra byarna, men inte i lika hög utsträckning. Framför allt 

synen på världen som ond förenar styrelserna. Samtidigt är 

Munksunds styrelse unik i sitt tydliga fokus på arbetet för Guds 

rike, även om detta tema i viss mån återfinns i övriga föreningar, 

men då med en större uppgivenhet och en känsla av förmaning att 

inte ge upp arbetet.  

Även ett fokus på individen, dess frälsning, omvändelse och 

övriga praktiker förenar styrelserna i hög utsträckning, något som 
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också kan sägas stämma väl överens med en roseniansk teologi. 

Åter kan Munksund dock ses som undantaget som bekräftar 

regeln, i det att individen inte alls på samma sätt får en 

framträdande roll i styrelsens utläggningar. Som helhet betraktat 

finns det tendenser som tyder på att styrelsen i Munksund är den 

styrelse som i lägst utsträckning ger uttryck för typiskt 

rosenianska teologiska idéer, även om dessa inte helt saknas från 

styrelsen sida.  

Det går däremot inte att säga att någon föreningsstyrelse 

tydligt representerar en helhetlig roseniansk teologi. Snarare 

stämmer innehållet i de långa utläggningarna bättre överens med 

den teologi som Magnus Aasa har identifierat som karakteristisk 

för den undervisning som bedrevs i samband med väckelsen, där 

en stark betoning låg på människans synd, Guds nåd och vikten 

av omvändelse. Både före, under och efter väckelsen förmedlade 

styrelserna snarast en snävare omvändelseteologi, än en typisk 

EFS-teologi. Därmed framstår undervisningen som bedrevs under 

väckelsen inte som något unikt för en kort period i föreningarna, 

utan närmast som en karakteristisk teologi under hela 

undersökningsperioden.  

Den tydligaste gemensamma nämnaren föreningarna emellan 

är bruket av Sionstoner. Denna specifika sångbok framstår också 

som en av de tydligaste identifikationssymbolerna i föreningarna, 

där bokens speciella tillkomst visar på ett indirekt avstånds-

tagande till Svenska kyrkan, eller åtminstone dess psalmbok, och 

framför allt en tydlig identifiering med EFS. De identifikations-

praktiker, alltså de sånger som sjungits, har också i hög 

utsträckning visat på en teologi som betonar Jesu försonande död 
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på korset, samt en stark förtröstan på Gud och en längtan och 

strävan efter det eviga livet i himmelen tillsammans med Jesus. 

Dessa sånger visar framför allt på just identifikationspraktiker, i 

den mening att det är rimligt att tänka sig att sångerna lätt byts 

ut mot andra sånger och det finns ingen eller liten systematik i 

vilken sång som sjungs vid vilket tillfälle. Sångerna bär så att säga 

inte en djupare symbolisk identifikation.  

Det finns dock ett par undantag, där sången Ring i himlens 

klockar verkar utvecklas till en djupare symbol för väckelsen som 

fenomen, än bara att dess text beskriver en omvändelsesituation. 

Det blir särskilt tydligt i föreningarna inom Hortlax kommun, där 

både styrelsernas protokoll och verksamhetsberättelser samt 

Aasas informanter ger uttryck för att sången specifikt så starkt 

förknippas med väckelseskeendena inom föreningarna.  

En annan sång som tydligt verkar användas mer symboliskt 

än praktiskt är Med Gud och hans vänskap. Här kan sången ses 

som en representation och symbol för en stark EFS-tillhörighet, 

lite som en nationalsång. Dess textliga innehåll spelar en viss roll 

i användningen av sången, då den kan sägas visa på en lokal 

föreningsgemenskap i samband med medlemsintag, men det 

framstår mer troligt att sången används som en symbol för en 

större gemenskap och identifikation till en nationell förening. Det 

är värt att notera att bruket av denna sång framstår som mycket 

mer framträdande i Svensbyn och Munksund än i övriga 

föreningar. Det kan delvis bero på i vilka sammanhang som 

sånger har noterats i källmaterialet i de olika föreningarna, och 

att de föreningar där sången inte har återfunnits ändå har sjungit 

den regelbundet utan att det framgår i protokoll. Samtidigt kan 
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skillnaderna mellan föreningarna också visa på olika typer av 

identifikation med EFS nationellt, där symboliska identifika-

tionshandlingar skulle kunna tyda på en tryggare och mer 

avslappnad identifikation till en huvudorganisation. I så fall 

skulle Munksunds och Svensbyns relation till EFS kunna ses som 

att de känner sig trygga i sin anslutning till gruppen, så att det 

inte finns något behov av att tydligare precisera att de identifierar 

sig med den nationella gruppen utan att det räcker med att 

uttrycka vissa symboler för att tydliggöra identifikationen.  

Om så är fallet skulle samma resonemang kunna föras 

angående de olika teologiska temana i stort, där föreningarna som 

tydligare uttrycker en roseniansk teologi i någon mening 

uttrycker ett behov av att visa sig tillhöriga den nationella 

gruppen. Styrelserna uppvisar således konformitet i relation till 

EFS nationellt. I Munksund däremot, där inte lika tydliga 

rosenianska teologiska teman kunnat identifieras, kan detta tyda 

på att styrelsen inte upplever något behov av att tydliggöra att 

de tillhör EFS nationellt. De är trygga i sin anslutning och 

behöver därför inte i lika hög utsträckning visa på konformitet. 

Graden av behovet av konformitet skulle också kunna ge en 

indikation på hur omvälvande väckelseperioden var för 

respektive förening. Om behovet av konformitet i föreningarna 

visar sig vara stort kan också antas att det rådde viss osäkerhet 

angående vilka man var, hur gruppen kunde förstå sig själv och 

till vilken eller vilka större grupper föreningen sökte sig till och 

identifierade sig med. Det ska dock understrykas att det inte 

nödvändigtvis var väckelsen i sig som satte igång denna osäkerhet 
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hos föreningarna som visar tecken på konformitet, men det kan 

ha varit en bidragande orsak.  

I hög utsträckning uppvisar källmaterialet likheter när det 

kommer till möten, mötesformer och mötesinnehåll. Förening-

arna i de västra byarna ger oss en god inblick i hur månads-, 

medlems-  och kvartalsmöten gick till och det är rimligt att anta, 

utifrån den mer begränsade informationen föreningarna i de södra 

byarna ger, att alla föreningars medlemsmöten (eller motsvar-

ande) såg väldigt lika ut till utformningen. Både denna typ av 

regelbundna möten och de längre mötesserierna kan ses som 

karakteristiska för föreningarna och det framstår som att 

föreningarna i stort lägger ned mycket tid på dessa möten. I någon 

mening kan de två mötestyperna förstås som identifikations-

symboler, där innehållet i viss mån kan variera, medan mötena 

som sådana uttrycker tillhörighet och identifikation. Att 

engagera sig och vara delaktig i denna typ av symbolmöten skulle 

i så fall också kunna ses som ett uttryck för individen att visa på 

identifikation med det som mötena symboliserar.  

Även de bönemöten som arrangeras varje eller varannan vecka 

i framför allt de södra byarna, men inte i de västra, bör 

uppmärksammas. Först, som redan poängterats, är det viktigt att 

ha i åtanke hur DUF-mötena utformades vid DUF:s bildande, och 

det framstår som att styrelserna i föreningarna i de södra byarna 

gärna håller fast vid en identifikationspraktik som sammanbinder 

föreningens verksamhet med det styrelsen möjligen såg som en 

viktig symbol för DUF-tillhörigheten. Här skulle bönemötena och 

dess tillvägagångssätt kunna förstås både som identifikations-

symbol och som identifikationspraktik. Som symbol betraktat 
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blir bönemötena nästan som ett monument för vad det är att vara 

en riktig DUF-förening för styrelserna. Samtidigt verkar inte 

resten av föreningsmedlemmarna tycka att DUF-identiteten är 

viktig att upprätthålla genom bönemötena. För dem är andra 

mötesformer och uttryckssätt, och då kanske framför allt de 

välbesökta predikomöten, viktigare för hur de ser på sig själva och 

föreningen. Det framstår som att det här helt enkelt finns en viss 

diskrepans mellan hur styrelserna uppfattar att föreningens 

identitet ska uttryckas och hur föreningsmedlemmarna uppfattar 

det. Om sedan styrelserna förknippade bönemötena med just 

DUF, eller om det för dem symboliserade en mer allmän EFS-

identitet ska låta vara osagt. Dessutom kan det ju faktiskt vara 

så att styrelserna inte ens förknippade bönemötena med vare sig 

DUF eller EFS, utan som något specifikt och historiskt för just 

deras egen förening.  

Ett annat perspektiv av dessa bönemöten, som styrelser och 

medlemmar tycks känna olika inför, kan hittas i de västra 

byarnas föreningar, där bönemöten inte alls var speciellt viktiga. 

Här framstår det som att föreningarna var mer eniga i att 

bibelstudier var rätt väg att gå, och ingen dokumentation finns 

om att de vore viktigt att upprätthålla några bönemöten. På så 

sätt framstår föreningsmedlemmarna i de södra byarna mer eniga 

med föreningarna i de västra byarna, än med sina egna styrelser. 

Detta då det kan anses att både bibelstudier och predikomöten är 

uttryck för liknande identifikationssymboler, där utläggningen av 

och fördjupningen i bibeln står i centrum för föreningarnas 

identitet.  
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Detta fenomen skulle kunna förstås som en utveckling av 

föreningarnas förståelse för identifikationspraktikerna kopplade 

till identifikationssymbolerna bön respektive bibelbruk. Bönen 

som symbol går här i de södra föreningarna mot en ny innebörd 

och tolkning. Vi ser nämligen inga tecken på att bön inte skulle 

vara viktigt, men det sker en förflyttning i hur bön ska 

praktiseras, där den inte längre ska uttryckas gemensamt vid 

specifika bönemöten. Däremot bes det en hel del vid andra möten, 

men bönen är inte en given samlande punkt på samma sätt som 

när bönemöten var den viktigaste mötesformen.  

Samma typ av utveckling kan vi se när det kommer till 

föreningarnas syn på bibelbruket, om vi förutsätter att 

predikomöten och bibelstudier blev ersättare och prioriterade 

framför bönemöten. Bibeln som symbol kan sägas stå oförändrad, 

men dess bruk och i vilka sammanhang den används, läses och 

tolkas förändras. Möjligen går här att hävda att denna förändring 

i de södra föreningarna redan skett före undersökningsperiodens 

början eftersom det inte framstår som att det råder några 

diskussioner kring om huruvida det ska finnas predikomöten i 

stället för bönemöten.  

När det kommer till förtroendeuppdrag och val till olika 

ansvarspositioner är situationen i princip densamma i alla sju 

föreningarna. I väldigt hög utsträckning sker omval till både 

styrelse och ledare för de olika barn- och ungdomsverk-

samheterna. Om några förändringar överhuvudtaget sker är det 

endast en person som byts ut åt gången i respektive grupp. Denna 

långsamma uppdatering av ansvarspositioner i föreningarna kan 

tyda på en god cirkulation över tid, alltså att konformiteten i 
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föreningarna enkelt upprätthålls och förs vidare från år till år. 

Samtidigt går det att fundera över om cirkulationen sker allt för 

långsamt, då det vid större omställningar i styrelserna både i 

Blåsmark och Roknäs verkar ha lett till bristande engagemang 

från styrelsen sida, eller åtminstone till i stort sett inga 

protokollförda styrelsemöten i över ett år. I Roknäs fall ska 

givetvis splittringen i föreningen tas med i beräkningarna, vilket 

ju ledde till snabba och stora omställningar. Men en förklaring till 

det till synes plötsliga ointresset i styrelserna skulle kunna förstås 

utifrån idén att viss cirkulation krävs för att kontrakten ska 

kunna upprätthållas över tid, och att detta alltså inte skett i 

styrelserna i Blåsmark och Roknäs. Eftersom dessa omställningar 

skedde i slutet av undersökningsperioden finns här inget svar på 

vad som egentligen hände med styrelserna senare.  

Hittills har ett flertal identifikationssymboler och -praktiker 

kunnat sammankopplas med en viss typ av EFS-identitet i 

allmänhet. Men det finns ju onekligen en annan grupp som de 

studerade föreningarna ständigt har att förhålla sig till. 

Resultatet visar på att alla styrelser successivt skapar avstånd 

mellan föreningarna och Svenska kyrkan men att något definitivt 

brott mellan parterna inte infinner sig under undersöknings-

perioden. Det ska också understrykas att avstånden snarare sker 

mellan styrelserna och vissa präster än mellan föreningarna och 

Svenska kyrkan i stort. Däremot framstår det som att konsekven-

serna av det konkreta avståndstagandet mellan enskilda individer 

resulterar i en allt mindre kontakt, och kanske också 

identifikation mellan föreningarna och Svenska kyrkan i 

allmänhet.  



 

 

 

 

 

 

 
 

190 

 

De uppenbara konsekvenserna för det ökade avståndet mellan 

föreningarna och Svenska kyrkan ses egentligen bara i vilka talare 

som kallas och inte kallas till föreningarna. Under hela undersök-

ningsperioden har predikanter med en eller annan koppling till 

EFS varit flitiga besökare i föreningarna, och där kan knappast 

någon förändring ses under den studerade perioden. Däremot blir 

den succesiva frånvaron av de lokala prästerna alltmer påtaglig. 

Det är just detta som också talar för att avståndstagandet i första 

hand handlade om personliga konflikter snarare än om identi-

fikation. De präster i närområdet som föreningarna inte befann 

sig i någon tydlig konflikt med fortsatte kallas att medverka vid 

möten i alla föreningar. De konflikter som existerade verkar dock 

ha påverkat styrelsernas generella förtroende för Svenska kyrkans 

präster i allmänhet, och när nya präster kom till bygden tycks inte 

några initiativ till relation tas, åtminstone inte under 1950-talet.  

5.2 Slutsatser 

 

Utifrån den avslutande diskussionen kan ett par slutsatser dras. 

Det går att se att en viss, om än försiktig, utveckling av identitets-

praktiker sker i föreningarna under den studerade perioden. Det 

handlar här framför allt om vilken typ av möten som premieras 

av styrelserna i de södra byarna och hur denna mening inte delas 

av föreningarnas medlemmar.  

Vidare framstår det som att styrelserna i de södra byarna är 

mer angelägna till konformitet utifrån en mer generell EFS-

identitet, än vad de västra byarna är. Det är här värt att 
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påminnas om byarnas historiska bakgrunder, där både 

Bergsvikens, Blåsmarks, Hortlax och Roknäs föreningar utan 

tvekan först bildades inom ramen av Svenska kyrkans arbete. De 

är så att säga nyare i sitt EFS-medlemskap eftersom de blev EFS-

medlemmar i början av den studerade perioden och före det var 

DUF-medlemmar, men även deras kopplingar till EFS i lösare 

mening är nyare för dessa föreningar än vad det är för 

föreningarna i Munksund och Storfors som redan från början 

bildades som DUF-föreningar med nära koppling till EFS. För 

Svensbyns del är historien lite oklarare, men på en skala verkar 

Svensbyn från början ha en anslutning till, och i någon mening 

sin identitet i den EFS-relaterade regionala organisationen. 

Således skulle en förklaring till en tydligare roseniansk teologi i 

åtminstone Bergsviken, Blåsmark och Hortlax kunna förklaras 

genom en vilja till konformitet för att visa på sin identitet som 

EFS-förening.  

Avståndstagandet till Svenska kyrkan kan också indirekt ha 

påverkat föreningarnas självbild, men några tydliga tecken på det 

återfinns mer sannolikt efter studiens kronologiska avgränsning, 

då vi under 1950-talet har kunnat konstatera att den kyliga 

stämningen mellan föreningarna och Svenska kyrkan snarare låg 

på ett personligt plan än på ett institutionellt plan. Samtidigt kan 

osäkerheten i relationen till de lokala prästerna potentiellt kunnat 

driva på en vilja hos föreningsstyrelserna att visa sin EFS-

tillhörighet, men detta är inte något som tydligt har kunnat 

påvisas i studien och förblir därmed spekulationer.  

Munksund får anses vara den förening som tydligast skiljer sig 

från övriga föreningar i hur identitet uttrycks av styrelsen. Det är 
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rimligt att anta att deras bakgrund som allt igenom DUF- och 

sedermera EFS-förening har gett dem en trygghet och 

självsäkerhet i deras identitet som förening i stort. Möjligen är det 

också därför som styrelsen ger uttryck för färre tydliga identitets-

praktiker som kan kopplas till en generell EFS-identitet. I stället 

finns en betydligt tydligare identifikation genom de symboler som 

verkar räcka som uttrycksmedel för föreningen att visa på sin 

tillhörighet. Det finns således inte samma behov av konformitet 

hos styrelsen i Munksund som det finns i övriga styrelser. Detta 

kan också vara en av anledningarna till att konflikten med P-G 

Lindström inte verkar leda till någon splittring eller inbördes 

osämja, utan till att gemensamt storsatsa på att bygga byns nya, 

och sitt alldeles egna missionshus.  

Slutligen kan särskilt en tydlig identifikationssymbol lyftas 

fram som gemensam för alla sju styrelser, och därtill en tydlig 

identitetsmarkör för EFS nationellt, nämligen Sionstoner. Det 

finns olika gemensamma nämnare i övrigt, såsom bibelns centrala 

plats, men ingenting framstår som så enhetligt centralt för 

föreningarnas praktiker som bruket av Sionstoner i deras 

respektive verksamheter. Bruket av Sionstoner blir också indirekt 

en symbol för ett visst avståndstagande från Svenska kyrkan i och 

med ett tydligt val av vilken sångbok som används i förening-

arnas verksamheter samt en symbol för föreningarnas egen 

identifikation med EFS nationellt.  

Således har vi här sett hur de sju föreningarna successivt har 

rört sig närmare EFS under undersökningsperioden, att de på 

olika sätt gett uttryck för en tillhörighet med EFS samtidigt som 

de i viss mån skapats avstånd mellan föreningsstyrelserna och 
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Svenska kyrkans lokala präster, samt att deras identitets-

symboler tydligt visar på en identitet som EFS-föreningar.  
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