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1. Inledning
I september 1897 invigdes Boxholms kyrka i Åsbo församling i sydvästra Östergötland. Byggnatio-

nen initierades och bekostades av Boxholms Aktiebolag, det lokala bruksbolaget. I dag när pläde-

randet för åtskillnad av samhällsliv och religion blir allt vanligare, ter det sig främmande att ett fö-

retag engagerar sig i och för religiösa sammanhang och än mer för en specifik religiös inriktning. 

Vad hade ett aktiebolag för skäl för att möjliggöra och bekosta gudstjänster i Svenska kyrkans ord-

ning? En studie av detta kan säga oss något om det sena 1800-talets samhällsförändring i stort, och 

på så sätt i förlängningen vara en del av förklaringen till att Sverige kom att se ut som det idag gör.

1.1 Bakgrund
Boxholms aktiebolags beslut att bygga kyrka sker i ett större sammanhang, både som ett resultat  av 

processer i lokalsamhället och som en integrerad del i samhällsliv och samhällsförändring i det 

svenska riket. För att ge undersökningen en startpunkt som inte är ex nihilo är det därför nödvändigt 

att  inleda uppsatsen med en översiktligt redogörelse för det kyrkliga läget såväl nationellt som regi-

onalt. Då det lokala kyrkolivet senare kommer att ingående behandlas, ägnas bakgrundsteckningen 

av den lokala nivån i huvudsak åt att teckna de grova dragen i Boxholms utveckling från lantegen-

dom till starkt expanderande järnbruk.

1.1.1 Nationellt

1800-talets senare halva var en mycket  dynamisk tid i den svenska historien. Den industriella revo-

lutionen börjar på allvar gripa tag i ett utpräglat agrarland som inte längre förmådde föda sin explo-

sivt ökande befolkning. Slitningarna i det svenska enhetssamhällets fogar blev allt större i och med 

att nya idéer utmanade den tidigare samhällsbyggnaden. 

 Då Svenska kyrkan var nära sammanflätad med stat och samhällsliv kom hon och 

hennes band med statsapparaten att stå i stridslarmets mitt. Liberaler, socialister, baptister och nye-

vangelister var alla mycket otillfredsställda med Svenska kyrkans dubbla roll som en sammanbygg-

nad av statlig kontrollapparat och  “gudomlig nådes- och frälsningsanstalt”.1 

 De förändringar som följde kan därmed beskrivas som i någon mening överdetermine-

rade. Som exempel nämns här tre punkter där banden mellan Svenska kyrkan och staten lossas 

(men inte löses). Det första förhållandet  är det att avfall från kyrkans lära 1860 avkriminaliseras, 

samtidigt som det blir tillåtet att utträda ur Svenska kyrkan för att  inträda i annat av staten godkänt 

trossamfund. Det andra är att socknarna genom 1862 års komunallagar delas i borgerlig kommun 
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och kyrkokommun. Det tredje är att  det offentliga skolsystemet efter kommunallagsändringen fort-

farande utgör ett kyrkligt ansvars- och kompetensområde. Dessa förhållanden målar tillsammans 

bilden av ett enhetssamhälle i upplösning, där båda gamla och nya ideal speglas i 

samhällsordningen.2

1.1.2 Regionalt

Utvecklingen i Linköpings stift under 1800-talets andra halva kan karaktäriseras med tre ord: väck-

elsen, separatismen och sekulariseringen.3 Nils Rodén har i sin avhandling skildrat hur 1800-talets 

väckelser i Linköpings stift i hög grad har sina rötter i och kring herrnhutiskt präglade gemenskaper 

där äldre pietistiska strömningar inom de högre stånden beredde marken för en vidare – och nye-

vangelisk – väckelse i andra befolkningsgrupper under 1800-talets gång.4 Väckelsen började kring 

århundradets mitt att  dela sig i en inomkyrklig och en från Svenska kyrkan separerande riktning. 

Baptismen gjorde insteg i norrköpingstrakten och Bergslags kontrakt under åren 1853-1854.5 

 Nyevangelismen, i Linköpings stift med en stark roseniansk prägel, framträdde som 

både en kyrkovänlig del i form av exempelvis Nordöstra Smålands missionsförening, och mer kyr-

kofientliga delar som i fråga om de missionsföreningar som efter Svenska missionsförbundets bil-

dande tog ställning för fria nattvardsgångar och den waldenströmska försoninsuppfattningen.6 Nyk-

terhetsfrågan framträdde under perioden som en viktig fråga i såväl Svenska kyrkan som i de sepa-

ratistiska rörelserna.7 Prästerskapet var enligt Erik Muerling i huvudsak delat i två läger. En grupp 

bestående av gammelkyrkliga och högkyrkliga, och en grupp pietistiskt lågkyrkliga. De, senare me-

nar Meurling, kan till en del i det närmaste ses som närmast frikyrkliga i fråga om sina 

uppfattningar.8

 

1.1.3 Lokalt

Boxholms säteri i Ekeby församling bildades och namngavs 1582 av Arvid Gustafsson Stenbock 

(1541-1590). Två århundraden senare startades i närheten av säteriet en stålförädlingsindustri. Gab-

riel Adolf Ribbing (1724-1762) kunde efter att ha förvärvat ytterligare två säterier i grannförsam-
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lingen Åsbo få smidesrättigheterna från ett av dessa flyttade till ägorna vid Boxholm där han 1754 

lät uppföra två hammarsmedjor. 1782 gavs Carl Daniel Burén (1744-1838), som något tidigare för-

värvat egendomarna, rättighet att kalla de med ytterligare privilegier utökade anläggningarna för 

Boxholms bruk.

 Förutsättningarna med rika skogstillgångar och stor tillgång på vattenkraft var i det 

närmaste idealiska. Däremot fanns det på grund av obefintliga malmtillgångar i trakten ingen mas-

ugn. På grund av detta förblev Boxholm ett mindre bruk, trots stora ambitioner från Buréns sida. 

  Efter tillbakagång för bruksverksamheten under 1800-talets första halva kom bruket 

att  expandera kraftigt under seklets andra halva. I samband med att östra stambanan byggdes vid 

1870-talets början sålde Carl Pontus af Burén (1835-1905) bruket till Boxholms Aktiebolag, som 

han tillsammans med andra intressenter 1872 bildade för att få in kapital till uppförandet av bland 

annat en masugn. Bruket expanderade starkt de följande decennierna. 1878 ersattes franché-comte-

smidet av lancashiresmidet som härdfärskningsmetod. Den kraftiga expansionen samman med nya 

produktionsmetoder förutsatte en stor inflyttning till området kring bruket med följd att en ny sam-

hällsbildning kom till under loppet av ett par årtionden.  

 Fram till och med 1890-talets inträde kontrollerade bruksbolaget genom sin dominans 

i fråga om markägande vad och vilka som kunde etablera sig kring bruket. Carl Pontus af Burén, 

hade vid bolagsbildningen behållit säteriet  Boxholm och tillhörande markområden av betydande 

storlek. af Burén började under 1890-talet stycka av tomter och samhällsbildningen kunde expande-

ra bortom bruksområdet med tillhörande arbetarbostäder. Denna samhällsbildning, “förstaden” kal-

lad, blev 1905 municipalsamhälle och utgör centrum i vad som i dag är Boxholms tätort. 

 Bruket och det framväxande samhället låg på gränsen mellan två församlingar. Två 

tredjedelar hörde till Ekeby och en tredjedel hörde till Åsbo. Bruksarbetarna hade därmed omkring 

en mil att färdas till närmaste kyrka, oberoende av vilken av de båda församlingarna de hörde till. 

Under 1870-talets gång kom såväl den nyevangeliska väckelsen, baptismen och metodismen att 

etablera sig på orten. Under 1880-talet konsoliderades och växte dessa rörelser. 1890 beslutade 

Boxholms Aktiebolags bolagsstämma, på förslag av disponent Wilhelm Wettergren (1840-1926), att 

avsätta vinstmedel för uppförandet av en kyrka att växelvis användas av prästerskapet i Ekeby re-

spektive Åsbo, som sedan 1888 tre söndagar i månaden firat söndaglig gudstjänst vid den för ända-

målet trånga och illa anpassade folkskolan vid bruket.9 
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1.2 Syfte och mål

Målet med uppsatsen är att klarlägga varför Boxholms kyrka kom att byggas. Syftet med detta är att 

studera ett exempel på hur Svenska kyrkan med hjälp av det dominerande företaget på orten tar 

ställning till och agerar i de förändrade förutsättningar som övergång från agrart lutherskt enhets-

samhälle till modernt industrisamhälle innebar. På så sätt kan vi nå en djupare förståelse för händel-

ser och processer i det svenska samhället och kyrkolivet som helhet under den aktuella tiden.

1.3 Frågeställningar
Uppsatsen har följande huvudfrågeställning:

 Varför beslöt Boxholms Aktiebolag 1890 att inrätta en kyrkobyggnadsfond?

Huvudfrågan kommer att delas upp  i tre underfrågeställningar. Var och en av dessa underfrågeställ-

ningar kommer att ägnas ett eget kapitel i uppsatsen.

 1. Hur såg de geografiska och demografiska förutsättningarna ut? Hur förändrades 

     dessa i och med bolagsbildningen? Hur reagerade bruksbolaget på dessa

     förhållanden?

 2. Hur växte de kyrkliga friförsamlingarna i den nya samhällsbildningen fram?

      Hur agerade frisamfundens, Svenska kyrkans och bruksbolagets

      aktörer gentemot varandra?

 3. Vilka följder fick brukets anläggande av begravningsplats och Svenska 

                          kyrkans ordnande av gudstjänster i skolhuset? Vilka motiv hade bruksbolaget

     med inrättandet av kyrkobyggnadsfonden?   

1.4 Teori och metod

Bernard Bailyn har i sin artikel “The Challenge of Modern Historiography” presenterat ett antal ut-

vecklingsområden och arbetsuppgifter för vetenskapligt  historieskrivande.10 Bailyn presenterar i sin 

artikel två perspektiv som han menar behöver integreras: historia som manifest, och historia som 

immanent. Med manifest historia förstår Bailyn historia som den framträder för dem som handlar i 

den.11 Med immanent historia menar Bailyn sådan historia som inte är direkt gripbar eller förståelig 

för de agerande, utan istället är större processer som kan studeras och förstås först i efterhand.12
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Bailyn menar att en av de viktigaste utvecklingslinjerna i hans tid (1982) är historikers försök att 

integrera dessa båda perspektiv.13 Bailyns insikt om att historieskrivning riskerar att halta om ett  av 

perspektiven överbetonas äger relevans också idag. Den här uppsatsen kommer därför att försöka 

förena vad man med en lätt modifiering av Bailyns begreppsapparat skulle kunna kalla en imma-

nent-historisk och en manifest-historisk sida av problemet. Bailyns kategorier är idealtyper. Dessa 

idealtyper har använts för att arbeta fram två studieperspektiv som genom att orientera sig mot var-

sin idealtyp är ett försök att undvika ett historieskrivande som bara befattar sig med frågor som lig-

ger nära den ena av idealtyperna.14 Det går att  försöka förstå byggandet av Boxholms kyrka genom 

att studera demografiska förändringar och andra yttre förutsättning för förloppet. Det går också att 

försöka förstå byggandet av Boxholms kyrka genom att studera människors inre drivkrafter och mo-

tiv. Uppsatsens frågeställningar är ordnade för att arbeta med bägge dessa studieperspektiv. 

 Uppsatsen arbetar med ett rikt  källmaterial. På grund av  källmaterialets många gånger 

starka tendens har särskilt mycket arbete och energi behövt läggas vid den delen av det källkritiska 

arbetet. Eftersom uppsatsen studerar de olika aktörernas agerande gentemot varandra är emellertid 

källornas tendenser inte bara källkritiska problem att lösa. De blir på grund av uppgiften också en 

tillgång eftersom aktörernas syn på varandra också uttrycks genom tendenserna i källorna.

 
1.5 Tidigare forskning

Sigvard Plith har i sin avhandling skildrat hur utvecklingen i Skara stift i de områden där den nye-

vangeliska väckelsen vann framgång i stor utsträckning kan förklaras utifrån socioekonomiska och 

geografiska förhållanden. Plith tar upp sådana förhållande som grad av proletarisering i bondebe-

folkningen, nya kommunikationsmedel och ändrade sociala förutsättningar med anledning av stor-

skifte och ökande grad av urbanisering och industrialisering.15 Pliths avhandling är av intresse för 

uppsatsen på grund av att  nyevangelismen under undersökningsperioden kom att bli en betydande 

rörelse också vid Boxholms brukssamhälle.

 Göran Åberg har i sin avhandling skildrat Jönköpings missionsförenings historia i 

dess växlande spänning respektive närhet till Evangeliska fosterlansstiftelsen, Svenska kyrkan och 

Svenska missionsförbundet. Åberg studerar Jönköpings missionsförening och dess verksamhet med 

fokus på centralorganisationen och hur dess aktörer påverkat det kyrkliga landskapet i regionen.16 
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Eftersom Boxholm ligger inom den region som påverkades av Jönköpings missionsförening är det   

därför nödvändigt  att förstå spänningarna inom Jönköpings missionsförening för att kunna bättre 

förstå hur nyevangelismen kom att utvecklas vid Boxholms brukssamhälle.  

 Per-Erik Gustafsson har i sin avhandling skildrat brukspatronen Hans Henrik von Es-

sens roll som ledare och ansvarstagande person i förhållande till lokalkyrkan i Tidaholm.17 Gustafs-

son undersöker hur den filantropiske von Essen i delvis samklang med och delvis uppbrott från den 

gamla patronus-rollen genom sin egen nyevangeliska åskådning motiveras att handla såväl lokalt, 

nationellt och internationellt. Gustafssons arbete är ett exempel på ett brukssamhälle där aktiebo-

lagsbildningen ännu inte skett och där brukspatron von Essen själv tar klar ställning för den nye-

vangeliska rörelsen. Uppsatsen står på så sätt i förhållande till Gustafssons arbete genom att studera 

en miljö som bär på både stora likheter och stora skillnader med den miljö och de aktörer Gustafs-

son studerar. 

 Uppsatsen står i ett likartat  förhållande till samtliga ovanstående avhandlingar. Släkt-

skapen kan beskrivas på följande sätt: Plith har studerat en mängd församlingar i Skara stift, men 

han har inte specialstuderat något brukssamhälle med stark expansion och därmed förbundna snabbt 

ändrade förutsättningar. Åberg har ägnat sig främst åt Jönköpings missionsförenings centralorgani-

sation. Han har dock inte studerat hur samma spänningar som finns i centralorganisationen verkar 

på ett specifikt lokalsamhälle. Gustafsson har skildrat  ett brukssamhälle under ledning av en nye-

vangelisk brukspatron. Uppsatsen skildrar ett framväxande brukssamhälle där nyevangelismen är 

stark, men där bruket inte ställer sig på de nyevangliskas sida. Frågan för denna uppsats är att  för-

klara byggandet av Boxholms kyrka. På grund av detta ligger det utanför uppsatsens uppgift  att 

närmare jämföra skillnader och likheter mellan utveckling i Tidaholm respektive Boxholm – men 

även om arbetenas grundfrågor är väldigt olika förtjänar ändå Gustafsons arbete att nämnas som en 

intressant kontrast till utvecklingen i den här uppsatsen.

  Vad gäller den lokala frågan rörande byggandet av Boxholms kyrka finns det en rad 

bearbetningar där frågan tas upp, såsom den av Caroline Brun och Johan Biraths redigerade Tusen-

årssteg – en vandring i Boxholmsbygdens historia, Per-Olov Turessons Boxholm en bruksbygd väx-

er fram – och förändras, Åke Wass Boxholms kyrka, och Solveig Agneviks Beskrivning av Box-

holms kyrka.18  Samtliga anförda bearbetningar är vad gäller frågan om byggandet av Boxholms 

kyrka bearbetningar av eller parafraser på Elis Wettergrens Boxholms aktiebolag 1872-1947: 
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minnesskrift.19 Wettergren, själv disponent och son till uppsatsperiodens disponent Wilhelm Wetter-

gren, beskriver sin far som den störste pådrivaren för och idégivaren till projektet. Wettergren hade 

tillgång till bruksarkivet och därmed ett  stort källmaterial, men när han återger händelser är det ofta 

så att han nöjer sig med att gå till styrelsens berättelser till bolagsstämman. Wettergren lyfter liksom 

flera av de andra upp  de motiv styrelsen anger för kyrkobyggandet: “stora fördelar i religiös och 

socialt avseende.”20 Varken Wettergren eller styrelseberättelsen konkretiserar vad fördelarna skulle 

bestå i.

 Även Agnevik citerar från styrelseberättelserna. Agnevik tillför till skillnad från de 

andra bearbetningarna en liten mängd tidigare oanvänt källmaterial. Utöver den mindre mängd 

källmaterial som inte tagits med i Wettergren, lämnar Agnevik inte något självständigt bidrag till 

frågan om vad som motiverade kyrkobyggandet.21  Turesson skildrar mer än de andra frågan om 

väckelsens betydelse i sammanhanget, men tillför inget i sak till vad Wettergren redan antytt om hur 

kyrkobyggnationen sker som ett  komplement för att tillgodose de religiösa behoven hos de bruksar-

betare som “stod […] kvar vid statskyrkans ståndpunkt.”22 I bearbetningarna finns alltså antydning-

ar till en förklaring till varför kyrkan kom att byggas, men ingen av dem systematiserar de olika trå-

darna och deras inbördes förhållanden. Det arbetet är uppgiften för denna uppsats.  

1.6 Källmaterial

Material från väckelserörelsernas församlingar (det trycka undantaget) förvaras i folkrörelsearkivet 

i Boxholm. Vad gäller metodistförsamlingen finns endast en kartong med material från åren kring 

uppgåendet i Tranås metodistförsamling i början av 1970-talet. För missionsföreningen finns stad-

gar från 1877 och protokoll från och med 1882. Vad gäller källmaterial med avseende på missions-

föreningen finns även två minnesskrifter. Den ena är anonym. Den benämns i källförteckningen ef-

ter dess överskrift, “Försök till Redogörelse för Boxholms kristna missionsförenings verksamhet 

under åren 1877-1917”. Den andra, Boxholms missionsförsamlings minnesskrift, utgiven med an-

ledning av församlingens 50-årsjubileum 8-9 oktober 1927, är skriven av David Eklund och bygger 

i hög grad på den förra. 
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För baptistförsamlingen finns protokoll bevarade från 1879 och framåt. Material i form av inkom-

mande respektive utgående brev och handlingar saknas för både missionsföreningen och baptistför-

samlingen.

 Åsbo och Ekeby församlingars kyrkoarkiv har till större delen levererats till landsar-

kivet i Vadstena.  Materialet för perioden är i det  närmaste komplett. Kyrkostämmoprotokollen för 

Ekeby  församling för åren 1883-1906 förefaller emellertid ha förkommits.23 Dock finns ingenting i 

protokollen för Ekeby  kyrko- och skolråd eller något av protokollen för Åsbo församling som tyder 

på att det  i Ekebys kyrkostämma behandlas något av vikt för undersökningen som inte finns be-

handlat i Åsbo församlings kyrkostämma.

 Källmaterialmässigt finns det ett inbyggt problem. Tillgången på material från bruks-

bolaget är starkt begränsat. Det källmaterial som finns tillgänglig är materialet i Elis Wettergrens 

minnesskrift, och det mycket begränsade urval av arkivhandlingar som levererats till landsarkivet.24 

Förteckningen för Boxholms bruks arkiv innehåller flera volymer som skulle ha varit av intresse, 

men som ovan nämnts har arkivet endast delvis levererats till Landsarkivet i Vadstena.25 Problemet 

kan delvis kringgås då bruksbolaget träder fram också via friförsamlings- respektive kyrkoförsam-

lingsmaterialet.

2. Bygden och människorna
2.1 Kapitelintroduktion och frågeställningar

Som nämnt i uppsatsens introduktionskapitel kom området kring Boxholms bruk att radikalt föränd-

ras från 1870-talet och framåt. Från att ha varit  en liten industriort i två församlingars utkant växte 

befolkningskoncentrationen markant. Hur såg de geografiska och demografiska förutsättningarna 

ut? Hur förändrades dessa i och med bolagsbildningen? Hur reagerade bruksbolaget på dess förhål-

landen?
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23 De är inte levererade till landsarkivet och jag har inte heller via pastorsexpeditionen i Boxholm kunnat ta reda på var 
de skulle kunna befinna sig om de ännu existerar.
24 Boxholms bruks arkiv är ett enskilt arkiv, och det finns därför ingen lagstadgad plikt för dess ägare att leverera hand-
lingar till arkivet.
25 I samband med ett av mina besök i Landsarkivet i Vadstena fick jag följa med en av vaktmästarna in i arkivet för att 
hjälpa till att leta efter hägrande volymer såsom: “Missionsföreningens bildande, skrivelse till direktionen 1882 17/5”, 
“Kyrkliga frågor, Evangeliskt Lutherska missionsföreningen”, “Handlingar rörande kyrka vid Boxholms bruk” och 
“Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll 1876-1912”. Vi kunde inte hitta någon av dessa volymer. En närmare besiktning 
av beståndet i dess helhet gav vid handen att handlingar med stor historisk relevans, såsom hela serie Ö med de hand-
lingar Elis Wettergren använde för att färdigställa sin minnesskrift, aldrig levererats till arkivet.  Serierna med timmer-
liggare och dylikt är i det närmaste kompletta, medan i fråga om bredare historiskt material kunde endast ett par voly-
mer, såsom dubletter av Styrelse- och revisionsberättelser samt handlingarna rörande ansökan om bildandet av egen 
församling, återfinnas. Med anledning av detta har jag sökt Boxholms ABs nuvarande ägare för att söka ta reda på var 
de saknade volymerna kan befinna sig, om de ännu existerar, men mina försök därvidlag har varit fruktlösa.



2.2 Bolagsbildningens och samhällets utbyggnad

Boxholms Aktiebolag bildades 1872. Syftet med bildandet var att få in kapital för att kunna expan-

dera bruket och på så vis ta tillvara på de gynnsamt förändrade förutsättningar som byggnationen av 

östra stambanan innebar.26 Elis Wettergren hävdar att inflyttning från andra bruk sällan förekom.27 

Åke Wass å andra sidan hävdar att nyinflyttning från andra brukstrakter, med exemplen Dalsland, 

Värmland, Närke och Östergötlands norra bergslag var särskilt framträdande i samband med bruks-

bolagets expansion från mitten av 1870-talet och framåt.28 Det  räcker med en snabb och översiktlig 

kontroll i inflyttningslängderna för att ta ställning för Wass uppfattning.29  Vid prostvisitationen i 

Ekeby  1876 noteras i memorialen att ett hushåll baptister och några metodister “under senaste ti-

den” inflyttat till församlingen.30 Vare sig baptism, metodism, eller nyevangelisk separatism rappor-

terats vid varken ämbetsberättelser vid prästmöten eller tidigare visitationer i Ekeby respektive 

Åsbo.31 Brukets expansion i samband med bolagsbildningen och byggande av östra stambanan in-

nebar att  det fanns ett behov av ytterligare arbetskraft som var kvalificerad att utföra det arbete som 

de nya produktionsmetoderna innebar. Denna arbetskraft inflyttade, som tidigare noterat, till stor del 

från trakter där såväl nyevangelism, baptism och metodism redan vunnit framgång.32

2.3 Geografi, samhällsförändring och väckelse

Sigvard Plith tar i sin avhandling upp flera faktorer för nyevangelisk framgång. Han lyfter också 

upp faktorer som genom sin traditionsbevarande karaktär bromsar och hindrar nyevangelisk fram-

gång. Plith pekar på fyra centrala egenskaper hos traditionsbevarande bygder: ett  relativt isolerat 

läge, genom ekonomisk bärgning stationär och ortsbunden befolkning, en sysselsättning beroende 

av väderleken samt starkt kyrkligt medvetande och stark ställning för prästerskapet.33  Boxholms 

bruk före bolagsbildningen äger flera av dessa egenskaper. De produktionssätt som användes var 

ännu ålderdomliga, med följd att kvalificerad arbetskraft kunde erhållas genom att utbilda männi-
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26 Wettergren 1947, s 65ff.  Det största och viktigaste av de förändrade förutsättningarna var möjligheten att anlägga en 
masugn vid Boxholms bruk, i vars närhet järnmalmstillgångar saknas.
27 Wettergren 1947, s. 143
28 Wass 1972, s. 2
29 B I:2, EKA, VLA
30 A, k, mom 7, Memorial vid Prostvisitationen i Ekeby 1876, N I:1, EKA, VLA
31  I, 2,3,4, Ämbetsberättelsen för Ekeby/Rinna vid prästmötet 1868,  F VIa:2, DiLA, VLA.I,2, Ämbetsberättelsen för 
Åsbo vid prästmötet 1868, F VIa:2, DiLA, VLA. I, 2-6, Ämbetsberättelsen för Ekeby, Rinna och Blåvik vid prästmötet 
1874, F VIa:3, DiLA, VLA. I, 2-4,9, Ämbetsberättelsen för Åsbo vid prästmötet 1874, F VIa:3, DiLa,  VLA. Prostvisita-
tionen 1862 §5, N I:1, EKA, VLA, Biskopsvisitationen 1863, N I:1, ÅKA, VLA. 
32 Rörande bergslagerna och de utomkyrkliga väckelserna, se exempelvis Bexell 2003.
33 Plith 1959, s. 21.  Värt att notera är att perspektivet som Plith använder för att arbeta med sitt material är lån från A 
Norbergs Den kyrkliga väckelsen i Skara stift under förra hälften av 1800-talet.



skor i lokalbefolkningen. Det fanns därför ännu inget större behov av inflyttning. Under den tid som 

bruksarbetare kunde hämtas från den lokala bondebefolkningen fanns det förmodligen ett starkare 

kyrkligt medvetande hos bruksbefolkningen. Detta eftersom de inflyttade som fanns kom från en 

bondebefolkning som stod nära det traditionella kyrkolivet. Brukets läge kan också beskrivas som 

mer isolerat före järnvägens tillkomst. Bruksbefolkningens kontakt med “omvärlden” inskränkte sig 

i dess vardag till kontakten med de skjutsbönder som levererade råmaterial och hämtade färdiga 

produkter. Bruksbefolkningen var genom sitt arbete låst  vid bruket. De omtalas som “oförmåga att 

gå långa vägar”.34  Detta berodde rimligen på deras arbetsförhållanden. Elis Wettergren beskriver 

deras arbetstid som lång.35 Ett exempel han lämnar därpå är valsverksarbetarna arbetsförhållanden. 

De arbetade i tvåskift  om åtta timmar från kl 20 på söndagen till klockan 04 påföljande söndag.36 

Bruksarbetarnas obenägenhet att gå de dryga sträckorna till Ekeby eller Åsbo församlingskyrkor 

kan därmed inte sägas vara särskilt förvånande med tanke på arbetstiden satt i förhållande till den 

tillgängliga vilan. Eftersom kyrkorna låg på omkring en mils avstånd från bruket och ingen av för-

samlingens präster hade sitt boställe i närheten av bruket kan bruksbefolkningen beskrivas som av-

skild från Svenska kyrkans pastorala verksamhet. Visserligen hölls bibelförklaringar i närheten,37 

men prästerna och bruksbefolkningen kan utöver det sägas leva isolerat  från varandra i både var-

dagslivets dagliga kontakt och i fråga om helgens gudstjänstliv.

 Plith behandlar som ovan också flera faktorer för framgång för nyevangelisk 

väckelse.38 En av dem är frågan om de nya kommunikationsmedlen, och då särskilt järnvägen.  Frå-

gan om järnvägens tillkomst hör i den boxholmska kontexten samman med bolagsbildningen och de 

demografiska förändringar som följde av den. Plith har, som vi ser i de ovan refererade sidorna, 

konstaterat att väckelserörelserna för sin spridning hade stor hjälp av järnvägen. Järnvägens till-

komst och bolagsbildningen är två kompletterande delar i fråga om lokalsamhällets öppnande mot 

omvärlden. Bolagsbildningen på så sätt att nya människor och idéer inflyttade i brukssamhället, och 

järnvägsbyggandet på så sätt att de väckta i Boxholm därigenom kunde fungera som en integrerad 

del i ett större nätverk av föreningar och församlingar.

 I samband med bolagsbildningen blir ytterligare två av de faktorer Plith pekat  på sär-

skilt intressanta i fråga om utvecklingen vid Boxholms bruk. Den en är det som Plith omtalar som 

de gamla bygemenskapernas sprängning. Denna process, menar Plith, frigjorde individer från det 
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34 Stycke H, Styrelsens och revisorernas för Boxholms Aktiebolags berättelser för år 1889, 20-26 B59, BBA, VLA
35 Wettergren 1947, s. 144
36 ibid.
37 I 13, Ämbetsberättelsen för Ekeby-Rinna vid prästmötet 1868, DIL F VIa:2, DiLA, VLA
38  Plith 1959, se särskilt s. 177ff, 204-210. 



traditionella samhällets kollektiva och religiösa mönster.39 Detta hörde samman med befolkningens 

tilltagande proletarisering.40 Liknande mekanismer kan iakttas i Boxholm. För det första framträdde 

också i Boxholm en påtaglig proletarisering. Vid det framväxande bruket fanns en betydande mängd 

jordlösa bruksarbetare. En del av dem kom från trakten, andra var barn till bruksarbetare på orten, 

och andra var inflyttade från andra bruk. De hade alla åtminstone en sak gemensam, eller snarare, 

en avsaknad gemensam. Rösträtten i kyrko- och kommunalstämma var graderad, där skattekraft be-

stämde mängden inflytande.41 Detta fick till följd att bruksarbetarna, liksom de jordlösa i bondebe-

folkningen, begränsades i sitt  deltagande i och direkt inflytande över lokalsamhällets gemensamma 

angelägenheter. Bruksarbetarna kan alltså beskrivas som dubbelt alienerade, från den svenskkyrkli-

ga pastorala verksamheten och från församlingslivet. De var alienerade dels på grund av sin geogra-

fiska isolering från Svenska kyrkans befintliga infrastruktur, dels på grund av sin begränsade möj-

lighet till inflytande i frågan om hur den svenskskyrkliga verksamheten skulle ordnas. 

 För det andra innebar inflyttningen till den nya samhällsbildningen vid bruket en iso-

lering från det traditionella bondesamhällets liv och gemenskap.42 Som tidigare nämnts befann sig 

bruksarbetarna utanför den svenskkyrkliga pastorala verksamhetens räckvidd. I den nya samhälls-

bildningen vid bruket kom istället andra band att knytas för att skapa social gemenskap  för att  ersät-

ta bygemenskapens relationer och livsmönster. Behovet att söka sig samman kan ha upplevts som 

särskilt påträngande under 1870-talets sista år, då bolaget på grund av det rådande konjunkturläget 

var tvunget att skrinlägga den ytterligare expansionen samtidigt som man för en kort period sänkte 

lönerna.43 Det är vid den tiden som väckelserörelserna började vinna framgång bland bruksbefolk-

ningen. Denna utveckling kommer att närmare behandlas nedan i uppsatsen. Fram tills dess kan vi 

nöja oss med att konstatera att  det de geografiska och demografiska förutsättningarna innebar att 

Svenska kyrkan inte hade möjlighet att möta bruksbefolkningens behov. Bruksbolagets expansion 

innebar en större inflyttning med följd att baptister, nyevangeliskt väckta och metodister kom att 

etablera sig på orten. Bruksbefolkningen kom på grund av de geografiska förutsättningarna att  iso-

lerats från Svenska kyrkan och enhetssamhällets traditionella gemensamma liv i vardag och helg. 
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39 Plith 1959, s. 64ff, 160-165
40 ibid.
41 SFS 1862:13
42 Detta kan antas gälla både för dem som inflyttade från närområdet och för dem som inflyttade från andra bruk. De 
som flyttade in från den omkringliggande landsbygden knöts fast vid bruket och isolerades på så sätt från sina utvidgade 
familjer. De som inflyttade från andra bruk lämnade sina tidigare sociala gemenskaper och stod därför vid ankomsten 
utan annat socialt skyddsnät än det som bruksbolaget och den kyrkokommunala fattigvården erbjöd.
43 Wettergren 1947, s. 101f



Som följd av detta fanns utrymme för väckelserörelserna att fungera som svar på såväl religiösa 

som sociala behov.

2.4 Bruksbolaget reagerar – skolhus och begravningsplats

Den nya samhällsbildningens geografiska läge innebar att dess barn i skolåldern hade långt till de 

redan existerande folkskolorna i Ekeby och Åsbo församlingar. Folkskolan utgjorde efter socknar-

nas uppdelning i borgerlig kommun och kyrkokommun ett  kyrkligt ansvarsområdet. Varken Ekeby 

eller Åsbo hade vid eller strax efter bruksbolagets bildande någon fast folkskola i brukets omedel-

bara närhet.44 Befolkningskoncentrationen kring Boxholms bruk ökade som konstaterat ovan mar-

kant under 1870-talets gång. Den nya samhällsbildningen låg på gränsen mellan två församlingar 

med ansvar för undervisningen för var sin del av bruksbefolkningen. I avsaknad av initiativ från 

kyrkoförsamlingarna tog bruksbolaget initiativ för att bygga en folkskolelokal.

  Boxholms Aktiebolag erbjöd 1876 kyrkostämman i Ekeby att vid bruket uppföra, be-

kosta och underhålla ett skolhus att användas av församlingen.45 Ekeby  accepterade erbjudandet.46 I 

detta anbud ingick också att Åsbo församling genom bolagets disponent skulle erbjudas att mot 

självkostnad få låta de barn man ansvarade för gå i skola vid bruksskolan i Ekeby  församling.47 Ås-

bo antog erbjudandet, med förbehållet man ansåg sig ha rätt att säga upp det om det inte längre 

skulle vara till församlingens fördel.48 Ekeby beslutade därefter om likalydande förbehåll.49  

 Om inte bruksbolaget hade agerat hade församlingarna kunnat agera på två sätt. Det 

första alternativet hade varit att lösa skolfrågan för vardera del av brukssamhället utan samarbete 

mellan församlingarna. Den hade inneburit en påtaglig ineffektivitet jämfört med den samordnings-

vinst som kunde erhållas genom en integrerad lösning. Det andra alternativet hade varit  en integre-

rad lösning där man löste saken gemensamt. En sådan lösning skulle dessutom ha fler fördelar än de 

ekonomiska. Utöver att man då endast skulle behöva bekosta en skolbyggnad istället för två skulle 

lösningen innebära att man till en del kunde minska de administrativa besvär som bruksbefolkning-
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44  Ekeby hade förvisso sedan 1851 en skola vid Mulebo i närheten av bruket (Johansson 1955,  s.  34ff), men då den 
byggdes för förhållandena som rådde vid början av 1850-talet kan den knappast sägas vara i närheten av att kunna möta 
de kraftigt ökade behoven i och med folkökningen i och med samhällsförändringen. Vad gäller Åsbo så löstes frågan 
om undervisning i Timmerö-roten, till vilket Åsbos del av bruket hörde, med ambulatorisk skola. (§10, protokoll vid 
prostvisitationen i Åsbo 1872, N I:1, ÅKA, VLA)
45 §4, Kyrkostämman i Ekeby, 17/5 1876, K I:5, EKA, VLA
46 §4, Kyrkostämman i Ekeby, 17/5 1876, K I:5, EKA, VLA
47 §4, Kyrkostämman i Ekeby, 17/5 1876, K I:5, EKA, VLA
48 §2, Kyrkostämman i Åsbo, 21/11 1876, K IIa:1, ÅKA, VLA
49 §4, Kyrkostämman i Ekeby 19/12 1876, K I:5, EKA, VLA



ens ständiga förflyttningar över församlingsgränserna innebar. Även om den senare lösningen var 

mer attraktiv för bägge församlingarna, är det sannolikt  att det ändå skulle ha dröjt innan lösningen 

kom till stånd. Detta kan vi anta eftersom förhandlingarna hade stora möjligheter att fördröjas och 

dra ut på tiden med tanke på de invecklade ekonomiska överenskommelser som skulle behöva träf-

fas. Genom bruksbolagets initiativ undanröjdes problem som annars hade kunnat leda till svårighe-

ter att  komma överens. Bolaget dikterade i vilken församling själva skolhuset skulle byggas. Bruks-

bolaget undanröjde också genom erbjudandet  om att också bekosta skolhuset även eventuella stri-

digheter i fråga om hur byggnadskostnaderna skulle fördelas. Genom bruksbolagets initiativ fick 

församlingarna en färdig plattform varifrån de gemensamt kunde hantera de fortsatta demografiska 

förändringarna. Församlingarna tog vara på den möjligheten. Åsbo kom att bekosta nästa lärartjänst, 

vilket i kyrkoherdens ämbetsberättelse tas upp  som att  “Ekeby och Åsbo församlingar nu beslutat 

att från och med nästa år hålla en gemensam folkskola vid nämnda bruk”.50

 Skolfrågan äger en parallell. De begravningsplatser som låg närmast den nya sam-

hällsbildningen var kyrkogårdarna i Åsbo och Ekeby. Även i fråga om begravningsplats tog bruks-

bolaget initiativ för att möta de ökade behov som uppstod i och med den ökande befolkningskon-

centrationen. Åsbo kyrkostämma beslutade 1887 att anta ett erbjudande från styrelsen för Boxholms 

Aktiebolag rörande uppförandet av en begravningsplats i anslutning till brukssamhället.51 I villko-

ren fastslås att begravningsplatsen är till för att användas för avlidna personer med anknytning till 

Boxholms bruk och dess underlydande lantegendomar i Åsbo och Ekeby församlingar.52 Bruksbo-

laget åtog sig utöver upplåtande av den fria jordarealen, anläggningen av en väg fram till begrav-

ningsplatsen. Detta gör bruksbolaget som ersättning för att  också Ekeby-tillhöriga ska få begravas 

på begravningsplatsen.53  I reglementet för begravningsplatsen medgavs undantag så att den som 

inte hörde till bolagets underlydande kunde begravas på begravningsplatsen mot en viss avgift.54 

Denna möjlighet upphörde några år senare då man menade att möjligheten kommit att användas i 

vad man uppfattade som en för stor utsträckning.55 Återigen tar bruksbolaget ansvar för att tillse att 

det kommer till stånd en snabb lösning som boende i bägge församlingarna kunde nyttja. Bruksbo-

laget mötte den demografiska utvecklingen genom att tillse att de bägge församlingarna hade till-

gång till lämplig infrastruktur för verksamhet. På detta sätt tillsåg bruksbolaget att verksamhet kun-
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50 §1, protokoll vid prostvisitationen i Åsbo 1884, N I:1, ÅKA, VLA, för citatet: Ämbetsberättelsen vid prostvisitatio-
nen i Åsbo 1884, N I,1, ÅKA, VLA
51 §2, Kyrkostämman i Åsbo, 7/7 1887, K IIa:1, ÅKA, VLA
52 §2, Kyrkostämman i Åsbo, 7/7 1887, K IIa:1, ÅKA, VLA
53 §2, Kyrkostämman i Åsbo, 7/7 1887, K IIa:1, ÅKA, VLA
54 §3, Kyrkostämman i Åsbo 17/5 1888, K IIa:1, ÅKA, VLA
55 §4, Kyrkostämman i Åsbo 24/5 1893, K IIa:1 ÅKA, VLA



de komma i gång snabbare än om församlingarna själva hade varit tvungna att reagera på de ökade 

behoven genom att samordna insatser eller genom att  oberoende av varandra ordna ekonomiskt in-

effektiva och administrativt klumpiga lösningar. Först  tog bruksbolaget ansvar för de ungas utbild-

ning. Sedan tog  bruksbolaget ansvar för att de döda skulle kunna beredas en viloplats i anslutning 

till den ort där deras efterlevande levde och verkade. Efter att ha belyst väckelserörelsernas förhål-

lande till utvecklingen kommer vi att komma tillbaka till frågan om när bruksbolaget tog ansvar för 

de svenskkyrkligas gudstjänstfirande.

2.5 Sammanfattning
Kapitlet har arbetat med tre frågor. Hur såg de geografiska och demografiska förutsättningarna ut? 

Hur förändrades dessa i och med bolagsbildningen? Hur reagerade bruksbolaget på dess förhållan-

den? Den första frågan har besvarats genom en presentation där det  klarläggs att bruksbefolkningen 

vid Boxholms bruk på grund av sina arbetsförhållanden och på grund brukets läge i förhållande till 

de bägge församlingskyrkorna i Ekeby respektive Åsbo levde isolerat från Svenska kyrkans pasto-

rala verksamhet. Delar av svaret på den första frågan framträder klart i förhållande till svaren på den 

andra. Bolagsbildningen hade järnvägens tillkomst som förutsättningen. Dessa båda förhållanden 

innebar två saker. För det första att  en inflyttning av människor som hade vunnits för väckelsen kom 

att flytta in till orten och för det andra att dessa människor med järnvägens hjälp kunde fungera som 

en del i ett större nätverk av människor som vunnits för de olika väckelserörelserna.

 Bolagsbildningen innebar också att en större koncentration av människor som på 

grund av den graderade rösträtten saknad möjlighet till inflytande i lokalsamhällets beslutsprocesser 

kom att  uppstå vid den nya samhällsbildningen. Bruksbefolkningen var inte bara isolerad från 

Svenska kyrkans pastorala verksamhet utan också från det gemensamma livet i det lutherska en-

hetssamhället överhuvud. I och med samhällsförändringen och brukets geografiska läge framträdde 

en befolkningskoncentration vid den nya samhällsbildningen som stod vid sidan av enhetssamhäl-

lets sociala och religiösa strukturer. Detta innebar att väckelserörelserna kunde vinna framgångar på 

grund av deras förmåga att  ersätta de sociala bindningar och trygghetsskapande strukturer som 

samhällsförändringen knutit upp. Frågan om väckelsens etablering och framgång behandlas i nästa 

kapitel.

 Den tredje frågan har besvarats genom att  undersöka bruksbolagets initiativ för byg-

gande av folkskolelokaler och anläggande av begravningsplats vid den nya samhällsbildningen. 

Bruksbolaget erbjöd infrastruktur för att möta de demografiska förändringarna. På grund av bruks-

bolagets initiativ behövde inte församlingarna ingå i långdragna förhandlingar i fråga om hur en 
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helhetslösning för samhällsbildningen kring bruket skulle kunna uppnås i de nämnda frågorna. I 

fråga om skolhusbyggandet innebar brukets initiativ att församlingarna erhöll en gemensam platt-

form från vilken de kunde möta de fortsatta demografiska förändringarna. Detta behandlas närmare 

i uppsatsens fjärde kapitel.

3. Väckelserörelserna och den nya samhällsbildningen

3.1 Kapitelintroduktion och frågeställningar

Av den tidigare framställningen framgår det att metodister, baptister och nyevangelister etablerade 

sig i och levde i den nya samhällsbildningen vid Boxholms bruk. Hur växte de kyrkliga friförsam-

lingarna i den nya samhällsbildningen fram? Hur agerade frisamfundens, Svenska kyrkans och 

bruksbolagets aktörer gentemot varandra?

3.2 Friförsamlingarnas etablering

Boxholms baptistförsamling bildades 1879 genom att en grupp  som då kommit att uppgå till 15 per-

soner bildade egen församling.56 De hade tidigare tillhört baptistförsamlingen i Linköping.57 Den 

första notisen om baptistisk närvaro är, som tidigare nämnt, konstaterandet om en inflyttad familj 

baptister strax före visitationen i Ekeby 1876.58  Rörelsen omtalas av det lokala prästerskapet som 

den mest framgångsrika av väckelserörelserna.59 En genomläsning av baptisternas protokollsböcker 

pekar entydigt mot att  de i huvudsak visade intresse endast för sina interna angelägenheter.60 Deras 

interaktion med bruksbolaget var i huvudsak begränsad till församlingens arbete med att ordna lo-
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56 §3, 15 juni 1879, A I:1, BBfA, FAB. 
57 §3, 15 juni 1879, A I:1, BBfA, FAB. 
58 A, k, mom 7, Memorial vid Prostvisitationen i Ekeby 1876, N I:1, EKA, VLA
59  A I:1, BBfA, FAB. För prästerskapets bedömning, se särskilt  A 10, Ämbetsberättelsen vid prostvisitationen 1884 i 
Ekeby, N I:1, EKA, VLA. I 2, Ämbetsberättelsen för Åsbo vid prästmötet 1888, F VIa:5, DiLA, VLA. Från Ekeby för-
samlings ämbetsberättelse vid prästmötet 1882 kan noteras att baptisterna uppträder med “[…] stort sjelfförtroende […] 
ifrigt bemödande att göra proselyter […]” (I 1,  Ämbetsberättelsen för Ekeby, Rinna och Blåvik vid prästmötet 1882,  F 
VIa:4, DiLA, VLA) Vad gäller församlingens lokala ledarskap meddelar kyrkoherde Julin i ämbetsberättelsen till 
prästmötet 1888 att “Baptisterna derstädes [dvs. vid Boxholms bruk] regeras af en energisk smed.”.  (I 2, Ämbetsberät-
telsen för Ekeby, Rinna och Blåvik vid prästmötet 1888, F Via:5,  DiLA, VLA) Citatet visar på två saker. Det visar för 
det första på baptismens etablering hos den bruksarbetargrupp som ägde högst status, och för det andra på Julins aver-
sion mot rörelsen, en aversion som i och med hans syrliga ordval framträder med all önskvärd tydlighet.
60 Protokoll 1879-1899, A I:1, BBfA, FAB. Noteras bör i sammanhanget att till “interna angelägenheter” här också räk-
nas frågan om insamlande av medel till exempel Betelseminariet respektive olika missionsföreningar. De var inåtvända 
i sitt förhållande till lokalsamhället, mer än i sitt förhållande till den baptistiska rörelsen som helhet.



kaler för sin verksamhet. Elis Wettergren menar att baptistförsamlingen, till skillnad från de andra 

föreningarna med anknytning till väckelsen, inte begärde att få disponera någon tomt.61 Vid ett för-

samlingsmöte 1885 beslutade emellertid församlingen att skriva till bruksbolagets styrelse för att 

anhålla om lov för att bygga kapell. Detta gjorde man eftersom brukspatron af Burén, som ägde det 

mesta av marken kring bruket som inte var i bruksbolagets ägo, nekat dem att köpa en tomt av 

honom.62 Inget finns att  läsa i protokollen om vad bruksbolaget svarade på församlingens framstäl-

lan. Om skrivelsen hade sänts in borde Elis Wettergren, som när han skrev sin minnesskrift tillgång  

hade till bruksarkivet i dess helhet, ha känt till den. Vi kan därför anta att baptistförsamlingen ångrat 

sig, och av någon anledning inte ens betraktade det  som lönt att komma in med en formell begäran 

om tomt. Baptistförsamlingen löste sedermera tomt- och lokalfrågan utan bruksbolagets 

inblandning.63 Bruksbolagets ledning kan på grund av sin ovilja att bistå med hjälp  i lokalfrågan 

sägas ställa sig avvisande till baptiströrelsen bland bruksarbetarna.

 Metodisternas närvaro vid Boxholms bruk nämns för första gången av prästerskapet i 

samband med visitationen 1876.64 Enligt en jubileumsartikel i samband med församlingens 80-års 

jubileum 1955 anges i Östgöta Correspondenten att tre familjer skulle ha flyttat till Boxholm som-

maren 1875.65 Sammankomsterna i arbetarbostäderna förbjöds enligt samma artikel året därpå, var-

efter de fortsatte i hemlighet.66  Metodisterna fick av kungl. maj:t 1883 rättighet att bilda 

dissenterförsamling.67 Den tidigare förbjudna rörelsen fick kort därefter bolagets bifall till en för-

frågan om tomt att bygga bönhus på.68 Wettergren noterar att  “begäran beviljades utan några allt för 

betungande bestämmelser”.69 Ingen av de tillgängliga källorna specificerar vad dessa bestämmelser 

skulle ha bestått i. Metodisterna förefaller ha varit  mer reserverade än baptisterna i fråga om att sö-

ka vinna anhängare för sin sak.70  Bruksbolaget förhöll sig trots detta till en början avvisande också 

till metodisterna. Detta förhållande ändrades sedan metodisterna bildat dissenterförsamling och 
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61 Wettergren 1947, s. 150
62  §3 13/9 1884, A I:1, BBfA, FAB §4, 7/3 1885, A I:1, BBfA, FAB.
63 Wass 1972, s. 2
64 A, k, mom 7, Memorial vid Prostvisitationen i Ekeby 1876, N I:1, EKA, VLA. Metodisterna vid Boxholm samlades 
till att börja med i enskilda hem och understöddes i fråga om sakramentslivet av metodistförsamlingen i Linköping. (I 1, 
Ämbetsberättelsen för Ekeby, Rinna,  Blåvik vid prästmötet 1882, F VIa:4, DiLA, VLA.) Från 1888 finns belagt att me-
todisterna haft “egen” ordinerad präst tillsammans med metodistförsamlingen i Tranås, (I 2, Ämbetsberättelsen för Eke-
by, Rinna och Blåvik vid prästmötet 1888, F VIa:5, DiLa, VLA)
65 “Boxholms metodistförsamling kan fira sitt 80-årsjubileum”, ÖC 4/11 1955
66 “Boxholms metodistförsamling kan fira sitt 80-årsjubileum”, ÖC 4/11 1955
67 Wettergren 1947, s. 150
68 Wettergren 1947, s. 150
69 Wettergren 1947, s. 150
70 I 1, Ämbetsberättelsen för Ekeby, Rinna och Blåvik vid prästmötet 1882, F VIa:4, DiLa, VLA



därmed fått  en offentligt reglerad ställning som bruksbolaget hade att respektera oaktat sin inställ-

ning till rörelsen.

3.3 Nyevangelismens etablering

Såväl Eklund som Turesson anger tidpunkten för väckelsens insteg i Boxholmsbygden i och med att 

C. A. Hultkrantz (1823-1877) på 1840-talet höll bibelförklaringar i ett lusthus vid Boxholm säteri.71  

Hultkrantz hade nyligen prästvigts och var informator på Boxholms säteri samtidigt som han var  

verksam som adjunkt hos kontraktsprost Claes Gustaf Borre (1786- 1869) i Åsbo.72 Rodén lyfter i 

sin avhandling upp frågan om Hultkrantz bibelförklaringar vid bruket.73 Rodén menar att Hultkrantz 

verksamhet fick till följd att  en liten skara av evangeliskt väckta uppkom vid bruket. De nyevange-

liskas närvaro fortgick utan att väcka någon reaktion från prästerskapets sida. Prästerskapet hade 

1868 inte noterat några separatistiska tendenser.74 Under 1870-talet kom den nyevangeliska väckel-

sen vid Boxholm bruk också att få en separatistisk riktning. 1876 omtalas en missionsförening i 

Boxholm som “i sina tryckta stadgar bekänner sig till Evangeliska Lutherska läran”.75 1882 omtalas 

att  “Äfven sådana separatistiska rörelse och riktningar, som icke hafva ledt till öppen afsöndring 

från kyrkan, utan lefva i viss vänskap med henne” har framträtt.76 1888 beskrivs rörelsen vid mis-

sionshuset i Ekeby  som waldenströmskt färgad.77 Hade väckelsen fortsatt som en inomkyrklig före-

teelse hade missionshuset kunnat fungera som en sådan gudstjänstlokal för svenskkyrklig pastoral 

verksamhet som revisorerna efterfrågade 1889.78  Frågan om varför den nyevangeliska väckelsen 

vid bruket kom att bli separatistisk är därför en del av förklaringen till att Boxholms kyrka byggdes. 
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71 Eklund 1927, s. 7,  Turesson 1993 s. 52. Turesson syftar i och med sin skrivning om “… som också var “frireligiös”, 
Theodor von Zeipel hette han…” av bara farten tillbaka på Hultkrantz som frireligiös. Hjalmar Linderoth skriver i 
Svenskt biografiskt lexikon om Hultkrantz åskådning att den var “lutherskt ortodox med spår av en pietistisk grundsyn i 
tillämpningen.” (Linderoth 1973, s. 462.) (För en orientering kring Hultkrantz liv och verk, se nämnd artikel.) Turessons 
påstående är i all sin felaktighet ett utmärkt exempel på hans genomgående tendens att läsa in senare tiders förhållanden 
på ett givet källmaterial. Lika tydligt framträder nämnda tendens när Turesson beskriver missionsföreningen som en 
från sin början separatistisk församling – detta lyckas Turesson göra genom att helt okritiskt använda den tendentiösa 
framställningen i Eklunds 1927 respektive i A I:1 Försök till Redogörelse för Boxholms kristna missionsförenings verk-
samhet under åren 1877-1917 där skribenterna,  främst den anonyme författaren till “Försök till redogörelse…”, genom 
sitt urval distanserar sig i förhållande till förlorarna i stridigheterna om föreningens inriktning i skarven mellan 1870- 
och 1880-tal.
72 Rodén 1941, s. 439. Hultkrantz prästvigdes 8/5 1849 och verkade därefter i Östergötland fram till och med att han 
1851 blev lektior i teologi och filosofi vid Stockholms gymnasium. Senare blev han professor vid Uppsala universitet. 
För en orientering kring Hultkrantz liv och verk, se Linderoth 1973, s. 461f.)
73  Rodén menar också att Hultkrantz för sin verksamhet fick hjälp av de herrnhutiskt väckta som troligen ännu fanns 
kvar trakterna efter mer än ett halvsekel av påtagligt herrnhutiskt influerade kyrkoherdar. För frågan om den herrnhutis-
ka väckelsen i Ekeby, se Rodén s. 86ff, 122ff, 175, 224ff, 237, 377
74  §7 punkt 4, protokoll vid biskopsvisitationen i Åsbo 1863, N I:1, ÅKA, VLA, §5, protokoll vid prostvisitationen i 
Ekeby 1862, N I:1, EKA, VLA, I 2,3,4, Ämbetsberättelsen för Ekeby/Rinna vid prästmötet 1868, F VIa:2, DiLA, VLA.
75 A, k, mom 7, Memorial vid Prostvisitationen i Ekeby 1876, N I:1, EKA, VLA
76 I 6, Ämbetsberättelse för Ekeby, Rinna, Blåvik vid prästmötet 1882, F VIa:4, DiLA, VLA
77 I 6, Ämbetsberättelse för Åsbo vid prästmötet 1888, F VIa:5, DiLa, VLA
78 Stycke H, Styrelsens och revisorernas för Boxholms Aktiebolags berättelser för år 1889, 20-26 B59, BBA, VLA



 Påtaglig fart i fråga om den nyevangeliska väckelsen vid Boxholm blev det först åren 

efter 1868 då apotekaren Theodor von Zeipel (1829-1911) flyttat till Åsbo församling.79 von Zeipel 

anges i missionsföreningens egen historieskrivning som en organiserande kraft.80 Han var en orga-

niserande kraft på så sätt att han lät öppna apoteksvinden för sammankomster och genom att  han lät 

“styra om” så att Jönköpings missionsförenings predikanter började röra sig i trakten.81 Samtidigt 

som väckelsen tilltog vid denna tid, ökade också motståndet, menar Eklund.82  Eklunds påstående 

kan styrkas av exempelvis Ekeby kyrkostämmas beslut från 1870 om att inte upplåta skolhus eller 

sockenstuga för kringvandrande lekmän.83 Ekebys beslut äger rum med anledning av att “[d]en af 

en och annan förut enskilt yttrande missbelåtenhet  dermed, att skollokalerne understundom begag-

nats af kolportörer m. fl. tillkännagifs nu offentligen”, vilket fick till följd att stämman beslutade 

“att folkskolans rum och sockenstugan icke må upplåta till sammankomster, föranstaltade, af kring-

vandrande lekmän, och att de församlingsbor, som för sådant ändamål upplåta sina hus, skola där-

om underrätta någondera af församlingens prester så tidigt, att de kunna öfvervara 

sammankomsterna.”84 Stämman tänkte sig därmed att  det ingick i Svenska kyrkans prästers uppdrag 

att säkerställa att de möten i hemmen, som till skillnad från möten i församlingens gemensamma 

lokaler kunde tolereras, inte skedde utanför ramen för vad som var acceptabelt  i religiöst hänseende. 

Från samma tid föreligger inte något liknande beslut i Åsbo församling.85 Den nyevangeliska rörel-

sen höll efter att de utestängts från skollokalerna sina möten utomhus.86 När vädret inte tillät utom-

husmöten höll man till på apoteksvinden, vilken snart blev för trång.87 För att lösa lokalfrågan upp-

sökte de patron Carl Pontus af Burén som gav dem löfte om hjälp med tomtplats, ett löfte som han 
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79 Eklund 1927 8ff, sid 4, Försök till Redogörelse för Boxholms kristna missionsförenings verksamhet under åren 1877-
1917, A I:1, BMfA, FAB
80 Eklund 1927 8ff, sid 4, Försök till Redogörelse för Boxholms kristna missionsförenings verksamhet under åren 1877-
1917, A I:1, BMfA, FAB
81  Eklund 1927, s 8, sid 4,  Försök till Redogörelse för Boxholms kristna missionsförenings verksamhet under åren 
1877-1917, A I:1, BMfA, FAB
82 Eklund 1927, s 9f.
83 §8, protokoll hållet vid Kyrkostämman i Ekeby 18/10 1870, i K I:5, EKA, VLA
84 §8, protokoll hållet vid Kyrkostämman i Ekeby 18/10 1870, i K I:5, EKA, VLA
85 von Zeipel satt i skolrådet i Åsbo och kunde från sin position där motverka att ett liknande förbud skulle komma till 
stånd i Åsbo.  (§3, Protokoll för Åsbo kyrkostämma 28/12 1870, K I:3, ÅKA, EKA). Se även följande noter.
86  Eklund 1927, s 8, sid 4,  Försök till Redogörelse för Boxholms kristna missionsförenings verksamhet under åren 
1877-1917, A I:1, BMfA, FAB
87  Eklund 1927, s 9f, sid 4f, Försök till Redogörelse för Boxholms kristna missionsförenings verksamhet under åren 
1877-1917, A I:1, BMfA, FAB. Att von Zeipel satt i skolrådet i Åsbo hade ingen större betydelse för de nyevangeliska 
vid brukssamhället, eftersom Åsbo inte hade något skolhus i dess närhet.  Missionsföreningens historieskrivning omtalar 
att von Zeipel ska ha tillsett att skolhusen öppnades för den nyevangeliska verksamheten (sid 4, Försök till Redogörelse 
för Boxholms kristna missionsförenings verksamhet under åren 1877-1917, A I:1, BMfA, FAB), varefter det i samma 
källa konstateras att förbud mot verksamheten därefter infördes. Det förefaller som att källan blandar samman utveck-
lingen i de bägge församlingarna.  von Zeipel tar plats i Åsbo skolråd endast två månader efter att Ekeby kyrkostämma 
beslutat att förbjuda upplåtandet av sina skollokaler. Hans skäl för att engagera sig kan därmed ha varit att förhindra att 
samma förbud infördes i Åsbo, vilket han av allt att döma i så fall lyckades med.



sedermera återtog efter att ha diskuterat saken med församlingens präster.88 Hur skulle bruksbolaget 

komma att ställa sig i frågan?

3.4 Bruksbolaget och de nyevangeliskas bönhus

1875 skrev 47 “familjefäder” en anhållan till bolaget med en önskan om att  bolaget skulle upplåta 

en tomt för dem att uppföra ett  bönhus på.89 Samtidigt ska detta “förbunds” styrelse genom sin ord-

förande ha önskat av bruksbolagets styrelse att styrelsen skulle fastslå bestämmelser för bönhuset så 

att  “ingen förvillelse inom föreningen i framtiden måtte uppstå och få säte i bönhuset.”90 Det är allt-

så de bruksanställda själva, och inte prästerskapet, som önskar restriktioner för hur långt avvikelse 

från normalsystemet kunde medges i bönhuset. Restriktionerna, fastställda av disponenten löd som 

följer:

a) I bönehuset må ingen annan som talare eller föredragande uppträda än den, hvilken i anslutning till Svenska 
statskyrkan predikar en med de evangeliskt-lutherska bekännelseskrifterna fullt överensstämmande lära;

b) Andaktsstunderna i bönehuset må icke hållas hvarken samtidigt med den allmänna Gudstjänsten i församling-
en eller så nära före eller efter densamma, att någon från deltagande däri genom bönhusets andakter kan förhind-

ras;
c) Bönehuset må icke användas för ändamål, som kunna störa den kyrkliga eller borgerliga ordningen eller strida 

mot allmän lag, offentlig myndighets påbud eller i behörig ordning fattadt kommunalbeslut.
    Därest i bönehuset något förekommer, som står i strid med hvad ofvan föreskrifvits, kan jordegaren fordra 

bönehusets bortflyttning och skall föreningen vara förbunden att ofördröjeligen hörsamma ett sådant påbud att 

eljest egaren låter nedrifva huset.91

Disponenten har i sina föreskrifter alltså uttryckligen distanserat sig från andra väckelsesträvanden 

än de inomkyrkliga. Att en begäran med önskan om föreskrifter lämnades in tyder på två saker. För 

det första tyder det på att  det bland en del av de anställda fanns en oro för att verksamheten i bönhu-

set skulle komma att radikaliseras. För det andra visar föreskrifterna att disponenten, liksom i sitt 

handlande gentemot baptister och metodister när de begärde tomt, klart tar ställning mot  utomkyrk-

lig väckelse. Baptisterna gavs ingen hjälp. Metodisterna förbjuds först att  hålla möten och fick först 

sedan dissenterförsamling bildats bolagets acceptens och bistånd. Till de nyevangeliska lämnades 

bistånd med villkoret att de ska hålla sig inom det  lutherska enhetssamhällets ramar. Genom att 

jämföra disponentens, och därmed bruksbolagets, agerande i fråga om lokaler åt de väckta kan vi 

således konstatera att bruksbolaget tog ställning mot den utomkyrkliga väckelsen.
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88  sid 5f, Försök till Redogörelse för Boxholms kristna missionsförenings verksamhet under åren 1877-1917, A I:1, 
BMfA, FAB
89 Wettergren 1947, s. 149
90 Wettergren 1937, s. 149f
91 Eklund 1927, s. 12



Disponentens bestämmelser för bönhusets användande ska enligt Eklund ha följts av att  “de troen-

des ombud” inte ska ha undertecknat handlingarna.92 De begärde att få ett nytt avtal, vilket avslogs 

av bolagsstyrelsen.93 Gruppen som gjorde framställningen skulle så småningom komma att  få som 

den ville i fråga om bönhusets inriktning och användning.

3.5 Den waldenströmska riktningen tar över
Ekeby och Åsbo församlingar befann sig inom Jönköpings missionsförenings influensområde.94 

Göran Åberg har i sin avhandlingen undersökt Jönköpings missionsförenings förhållande till 

Svenska kyrkan, EFS och Svenska missionsförbundet.95 Åberg tecknar, särskilt ifråga om tiden som  

uppsatsen befattar sig med, bilden av en organisation med såväl betydande bredd som betydande 

spänningar. Spänningar fanns särskilt i fråga om de aktuella tvistefrågorna såsom försoningsfrågan 

och nattvardsuppfattningen.96 Den missionsförening som från starten disponerade missonshuset  var 

enligt Eklund “Åsbo och Boxholms missionsförening” (alternativt “Boxholms lutherska missionsfö-

rening”). Eklund menar att föreningen i fråga startades på anstiftan av Jönköpings missionsföre-

nings predikant Samuel A Johansson (1837-1917) någon gång i början av 1870-talet.97 Den äldre 

urkunden för missionsföreningens historia anger grundandet av “Johanssons förening” så sent  som 

januari 1876.98 Då den anonyma skriften är tiotalet  år äldre än Eklunds redogörelse och mer exakt 

kan ange tidpunkten håller jag 1876 som det korrekta året för “Johanssons förening”.99 Johansson 
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92 Eklund 1927,  s. 13. Bestämmelserna mildrades gradvis,  med början 1881 då andakt även på tiden för den allmänna 
gudstjänsten tilläts, Eklund 1927, s. 14f.
93 Eklund 1927, s. 13ff
94Åberg 1972, bilaga 6, “Kyrkoförsamlingar med biträdesförsamlingar och predikostationer till Jönköpings missionsfö-
rening omkring 1880”, se även Meurling 1938, s. 104 och Eklund 1927, s. 8ff
95 Åberg 1972
96 Åberg 1972,  se särskilt s.  109ff där Åberg menar att de flesta kolportörer initialt kan sägas sluta upp bakom Walden-
ström i försoningsfrågan, men inte lika mangrant i fråga om nattvardsuppfattningen. För orientering om försoningsfrå-
gan respektive nattvardsfrågan, se exempelvis Bexell 2003, s 108, s114.
97 Eklund 1927, s. 15.
98  sid 7f, Försök till Redogörelse för Boxholms kristna missionsförenings verksamhet under åren 1877-1917, A I:1, 
BMfA, FAB
99 Detta utesluter dock inte att det ska ha funnits en eller flera missionsföreningar löst organiserade sedan tidigare. Jag 
menar att det tvärtom pekar mot ytterligare föreningars existens.  Vad som däremot träder fram som osannolikt är att 
Johansson skulle ha varit anstiftare till någon tidigare sammanslutning på orten än den 1876 grundade. Eklunds angivel-
se av två olika namn på vad han menar var Johanssons förening skulle kunna antyda att det vid tidpunkten strax efter 
Eklunds förenings bildande fanns två aktiva föreningar. Eklunds uppgift om en bevarad kassabok från 1873 (Eklund 
1927, 2. 15) måste, om den andra källan är korrekt i sin tidsangivelse rörande “Johanssons förenings” grundande, härrö-
ra från en annan förening. Det är tänkbart att den sammanslutning Eklund benämner “Boxholms lutherska missionsfö-
rening” (alternativt, enligt kassaboken, “Åsbo och Boxholms missionsförening”) skulle kunna vara samma löst organi-
serade grupp som i samband med bönhusbyggandet begärde restriktioner för bönhusets användande, i så fall för att rida 
spärr mot den gruppering som senare något senare organiserades av Johansson.  Blomstrands “tredje” förening kan då ha 
varit ett försök att ena de två falangerna av mer “lutherskt” och mer “waldenströmskt” sinnade. Då klara belägg om de 
två tidigare föreningarna saknas kan lösningsförslaget inte tydligt beläggas, varvid det måste sägas röra sig om en hypo-
tes som väl kan förklara diskrepansen mellan Eklunds framställning och den anonyma framställningen, men som trots 
att den väl passar som en pusselbit i mitt resonemang i övrigt, inte är stark nog för att ta plats i annat än en fotnot.



lämnade sedermera Jönköpings missionsförening helt till förmån för Svenska missionsförbundet, 

och kan redan omkring tiden för sin inblandning vid Boxholm sägas ha stått den waldenströmska 

riktningen nära.100 

  Att Eklunds jubileumsskrift utkom 1927 beror på att  föreningen betraktar 1877 som  

året för sitt egentliga bildande.101 Detta gör föreningen då det var det  år som Carl Fredrik Blomst-

rand (1841-1906) tillträdde tjänsten som folkskollärare vid bruket och strax därefter tog initiativet 

för bildandet av den, jämfört med de tidigare organisationerna, fastare sammanslutningen “Box-

holms kristna missionsförening.102 Blomstrand var kolportör för Jönköpings missionssällskap och 

EFS. Han prästvigdes senare och blev komminister i Åsbo. Han kan sägas personifiera den spän-

ning som fanns i Jönköpings missionsförening i fråga waldenströmskt och svenskkyrkligt. Han var 

enligt Linköpings stifts herdaminne först  en “afgjord anhängare af P. Waldenströms religiösa åskåd-

ning” som sedan “fördes […] genom en djupare kännedom om synden såsom skuld inför Gud in på 

luthersk åskådning”.103  I fråga om försoningsfrågan och församlingsfrågan var han under sin tid 

som missionsföreningens predikant troligen av waldenströmsk uppfattning. Så var fallet  med många 

av Jönköpings missionsförenings ombud.104 I frågan om nattvardsuppfattningen slöt inte ombuden 

på samma sätt upp bakom den waldenströmska uppfattningen.105

 Blomstrand var den förste predikanten i den förening som bildades kort efter hans an-

komst till orten.106 Han kom sedan att lämna föreningen i samband med att en större del av före-

ningens medlemmar framförde krav på att separatistiska nattvardsgångarna skulle börja hållas i 

bönhuset.107  Inte bara Blomstrand avgick, utan också ordförande von Zeipel.108  Efter von Zeipel 

tillträdde J P Mellqvist (1846-1921) som ordförande i föreningen. Mellqvist hörde till den gruppe-

ring som redan före bildandet av 1877 års förening hade firat nattvard i enskilda hem.109 Avgörandet 
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100  Åberg 1972, s. 113, not 4. Johansson “förkyrkligades” sin syn på församling och nattvard  i och med sitt inträde i 
JMF (Åberg 1972, s. 94) och medverkade också vid något tillfälle vid EFS årsmöte (Åberg 1972, s.  99) Emellertid kan 
han i försoningsfrågan redan vid 1870-talets andra halva ha tagit ställning för den waldenströmska uppfattningen, se 
Åberg 1972, s. 108f.) Vid samma tid framträder Johansson även med skarp kyrkokritik mot kyrkoorganisationen som 
sådan, se Åberg 1972, s. 110.
101 Eklund 1972, s. 16
102 Eklund 1972, s. 16
103 Meurling 1938, s. 103f
104 Åberg 1972, s. 109
105 Åberg 1972, s. 110
106 Eklund 1927, s. 15, s. 19
107 Eklund 1927, s. 15, s. 19
108 Eklund 1927, s. 15, s. 19
109 Eklund 1927, s. 15, s. 17 



i nattvardsstriden skedde 1882.110 Missionsföreningen beslutade ett par år senare att bryta med Jön-

köpings missionsförening och istället ansluta sig till Svenska missionsförbundet.111 De separatistis-

ka nattvardsgångarna var anledning till brytningen som fick till följd att den waldenströmska delen 

av de nyevangeliskt väckta skaran övertog kontrollen över föreningen. 

3.6 De separatistiska nattvardsgångarna: motstånd och gemenskap

Förutsättningarna för väckelserörelsernas etablering och starka tillväxt vid Boxholms bruk i slutet 

av 1870-talet har tidigare i uppsatsen undersökts utifrån de geografiska och demografiska förutsätt-

ningarna. Den nya samhällsbildningen vid Boxholms bruk var en befolkningskoncentration som i 

religiöst hänseende var isolerad från Svenska kyrkans gemenskap och som i socialt hänseende var 

isolerad från bondesamhällets gemenskap. Väckelserörelserna ägde i det sammanhanget två funk-

tioner. För det första kunde väckelserörelserna fylla det religiösa tomrum som Svenska kyrkans 

frånvaro innebar. För det andra kunde väckelserörelserna skapa sociala gemenskaper som inte var 

beroende av det agrara enhetssamhällets strukturer och livssätt. Detta blir särskilt tydligt i fråga om 

de separatistiska nattvardsgångarna. Plith har tidigare lyft upp de separatistiska nattvardsgångarnas 

relation till och förmåga att skapa inbördes gemenskap.112  Plith pekar på deras förmåga att i sam-

hällsomvälvningens tid återskapa starka sociala band som kan liknas vid dem som gått förlorade 

genom samhällsförändringen.113  Som tidigare konstaterat har vi anledning att tro att dessa behov 

behövde mötas också i den nya samhällsbildningen vid Boxholms bruk. 

 I slutet av 1870-talet bör detta gemenskapssökande varit som allra störst. Detta kan vi 

anta med de ovan nämnda förutsättningarna som grund.114 Bland förutsättningarna fanns inflödet av 

personer med nya religiösa idéer och praktiker som kunde svara mot behoven. Metodisterna och 

baptisterna skapade redan från början gemenskaper där ett religiöst “vi” kunde konstrueras i förhål-

lande till den övriga bruksbefolkningen. Detta religiösa “vi” var förbundet med ett inbördes socialt 

ansvarstagande som förstärkte gemenskapens attraktionskraft. Inom ramen för den nyevangeliska 
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110 Då inga protokollböcker finns bevarade för tiden före 1882 och Mellqvist redan från början framträder som ordfö-
rande i de bevarade böckerna, kan vi utgå ifrån att de tidigare böckerna förkommits eller kvarblivit i von Zeipels ägo. 
Därmed kan vi sluta oss till att brytningen ska ha skett strax före de bevarade protokollböckerna påbörjas i juni 1882. A 
I:1, BMfa, FAB Att brytningen inte skett tidigare än så stöds av att den varken antyds i Åsbo eller Ekebys ämbetsberät-
telser för 1882 (avfattade i början av 1881) eller i den kompletterande handlingen från Åsbo dagtecknad i slutet av ja-
nuari 1882. Förändringen bör dessutom ha haft tid för att slå igenom något till 1884 när det i ämbetsberättelsen vid 
prostvisitationen i Ekeby klagas över att det “För öfrigt finnas anhängare af Waldenströms och Ekmans villolära. [---] . 
Tvenne bönhus eller såsom de rätt benämnas missionshus finnas inom pastoratet, ett vid Boxholms bruk […] I intetdera 
predikas den evang. lutherska tron.” (A. 10, Ämbetsberättelsen vid prostvisitationen i Ekeby, N I:1, EKA, VLA.)
111 §3, Styrelsemöte 8/3 1884, A I:1 BMfA, FAB.
112 Plith 1959, s 186ff
113 Plith 1959, s. 190
114 Till exempel inflyttningen och den sociala oro som med alla sannolikhet följd av det dåliga konjunkturläget. För 
närmare beskrivning, se kapitlet om demografi och geografiska förutsättningar.



väckelsen fanns mindre grupper som genom separatistiska nattvardsgångar i enskilda hem skapade 

liknande gemenskaper.115  Enligt  Eklund ska dessa celler i församlingen ha uppstått redan före 

1877.116 Därefter blev rörelsen snart så stor att den blir urskiljbar också för församlingens präster.117 

Andelen föreningsmedlemmar som tog ställning för separatitiska nattvardsgångar hade 1882 ökat så 

mycket att  de utgjorde majoritet i församlingen, men följd att nattvardsgångarna började hållas i 

bönhuset varvid Blomstrand och von Zeipel lämnade föreningsledningen.118  Ledarskapet övertogs 

av Mellqvist och minoriteten hade att  antingen gilla läget eller lämna föreningen.119 De fria natt-

vardsgångarna framgång kan till stor del förklaras med deras förmåga att skapa sådana sociala ge-

menskaper som i de två andra väckelserörelserna konstituerats redan från starten. De fria nattvards-

gångarnas framgång innebar en ökande distansering från Svenska kyrkan. 

 Mellan prästerskapet i Åsbo och missionsföreningen fanns en relativt god sämja efter 

de turbulenta åren i början av 1880-talet, detta särskilt efter Mauritz Landströms (1846-1915) till-

träde som kyrkoherde 1884.120  Förhållandet  förefaller inte att ha varit lika gott före Landströms 

tillträde.121 Åsbo kyrkoråd beviljades efter Landströms tillträde lån av bönhuset för svenskkyrkligt 

gudstjänstfirande, dock mot villkor att det var någon av Åsbos präster som tjänstgjorde.122

 Som det beslutet antyder var inte förhållandet mellan missionsföreningen och Ekeby 

församlings prästerskap lika gott. Komministern, från 1882 kyrkoherden, Jon Theodor Julin (1832-
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115 Eklund 1927, s. 15. Också i de fall Plith har studerat börjar sammankomsterna i mindre grupper bland de nyevange-
liska. Även i de av Plith studerade fallen rör det sig till en början uteslutande om sammankomster i enskildas hem. 
(Plith 1959, 216f.)
116 Eklund 1927, s. 15
117 1878 omtalas från de kyrkliga myndigheternas sida att några avhåller sig från kyrkans nattvardsbord och i stället 
slutit sig till “s. k. fria nattvardsföreningar, af vilka en finnas vid Boxholms bruk”, (A, b, Ämbetsberättelsen vid prostvi-
sitationen i Åsbo 1878, N I:1, ÅKA, VLA.) Enligt s.7f Försök till Redogörelse för Boxholms kristna missionsförenings 
verksamhet under åren 1877-1917, A I:1, BMfA, FAB, ska den “Blomstrandska föreningens” bildande ha skett, “troli-
gen” i samband med nattvardsgång och ett stort antal personers antecknande i föreningen. “I samband med” bör här 
rimligen tolkas i vidast möjliga mening då det ännu verkar ha dröjt innan andelen innan den del av föreningen som ver-
kade för separatistiskt nattvardsfirande var så stor att den kunde utgöra det stora flertal som enligt Eklund 1927 s. 15 
skulle ha begärt att nattvardsgångarna skulle hållas i missionshuset.
118 Det vill säga zon Zeipel och Blomstrand, se ovan.
119 Förloppet finns skildrat i I 1-2, Ämbetsberättelsen för Åsbo vid prästmötet 1882, F VIa:4,  DiLa, VLA, där kyrkoher-
den konstaterar att “en och annan återkommit till kyrkans nattvardsbord” och att “  Några af de mera besinningsfulla, 
som stått med inom rörelsen – och väl endast ännu så gör – tyckas börja hysa betänkligheter mot en och annan kolpor-
törs föredrag och bekymmras öfver tvedrägten och disputeringarna emellan dem hvilka bekänna Jesus för sin herre, och 
öfver somliga sådanas verdsliga lefverna.” Värt att notera är även det att kyrkoherden noterar att de som 1877 separera-
de från kyrkans nattvardsbord endast var “några få”.
120 För detta talar det att Landström kallades till föreningens julmöte 1884, § 2-3, Styrelsemötet 14/12 1884, A I:1, 
BMfA, FAB
121  Den föregående kyrkoherden Nils Bernhard Aurelius (1838-1881) kan, exempelvis genom sin bedömning 1881 om 
att “den kyrkliga söndringens ande [är] på färde” (I 1-2, Ämbetsberättelse för Åsbo vid prästmötet 1882, F VIa:4,  Di-
LA, VLA) med svårighet sägas ha samma öppna inställning som Landström. 
122 §4, Styrelsemötet 13/2 1886 A I:1 BMfA, FAB



1919) upplevdes av de nyevangeliska som en stark motståndare.123 Vi har all anledning att tro att de 

nyevangeliskas upplevelse svarar mot inte bara ett upplevt utan också ett faktiskt motstånd. I Lin-

köpings stifts herdaminne beskrivs Julin bland annat med orden: “En den stränga observansens man 

var han en fullödig representant för den gammallutherska åskådningen i vårt land, sådan den stod 

fast i tro och bekännelse äfven under trycket af påträngande idéer af lågkyrkligt ursprung”.124 Bil-

den kan kompletteras av Bo Sture Wiking som beskriver honom som en av stiftets få 

schartauaner.125 Julin kan utöver sin avgjort avvisande hållning till allt vad lekmannaledarskap utan-

för husandakten heter också sägas ha en konfrontativ stil.126 Exempel på det  senare kan hittas bland 

annat i hur Julin beskriver sin syn på det enskilda själavårdsuppdraget.127 Ett annat exempel är när 

han gör anspråk på att  få ha synpunkter på kristendomsundervisningen för metodisternas barn, även 

efter att dessa befriats från normalsystemets undervisning.128 

 Prästernas motstånd innebar att den nyevangeliska väckelsen hade ett klart “dem” att 

konstruera sitt “vi” gentemot. Ett särskilt  “vi” inom ramen för den nyevangeliska gemenskapen ge-

staltade sig i de separatistiska nattvardsgångarna. Genom prästernas motstånd ökade de separatistis-

ka nattvardsgångarnas förmåga att uttrycka detta “vi”. Detta berodde på att nattvardsgångarna på 

grund av prästerskapets inställning, utöver att  utgöra grunden för en särskild gemenskap, också in-

nebar ett klart avståndstagande från rörelsens motståndare. Prästerskapets motstånd kan därför be-

skrivas som en katalysator, som genom att öka betydelsen av de separatistiska nattvardsgångarna 

påskyndade och förstärkte processen som ledde fram till att den waldenströmska gruppen i mis-

sionsföreningen kom i majoritet. 

 Bruksbolaget hade genom sina bestämmelser försökt begränsa de nyevangeliska ytt-

ringarna så till vida att endast  det som fullt  överensstämde med Svenska kyrkans lära kunde accep-
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123 Se exempelvis Julins obstruktioner rörande mantalsskrivning av föreningens predikant. (§1, styrelsemötet 3/2 1884, 
A I:1, BMfA, FAB). Julin kunde också med sina klagomål mana disponent Wettergren till lydnad. Exempel därom finns 
i en redogörelse inför beslut i frågan om att inbjuda missionsförbundsledaren E J Ekman (1842-1915) till föreningen, 
§1, Styrelsemötet 19/12 1893,  A I:1, BMfA, FAB. Julin skriver dessutom uttryckligen i en ämbetsberättelse att bland 
separatisterna som inte utträtt ur kyrkan “finnes en stor mängd kyrkofiender.” (I 9, Ämbetsberättelsen för Ekeby, Rinna, 
Blåvik vid prästmötet 1888, F VIa:5, DiLA, VLA.) För den som önskar exempel på Julins religiositet och svada, se pre-
dikningarna vid prästmötena i Linköping 1874 respektive 1895 som återfinns i Linköpings stifts prästmöteshandlingar 
1874, II s. 12, respektive Linköpings stifts prästmöteshandlingar 1895, s 300ff.
124 Meurling 1938, s. 63
125 Wiking 1949, s. 110
126  Viktigt att notera i sammanhanget är att Julin här skildras utifrån sitt förhållande och sätt gentemot de för honom 
främmande religiösa rörelserna. Det medför att bilden av Julin framträder som något mörkare än vad som kan betraktas 
som representativt för Julins liv och verk som helhet. För en nyansering av bilden av Julin vill jag rekommendera K J 
Ekmans artikel om livet i det Julinska prästhemmet, där det framträder direkt gemytliga och skojfriska sidor även av 
den i hävderna annars så stränge Julin. (Ekman 1926, s. 124-135).
127 “enskildt själavård sökes annars ganska sällan; på kallelse eger den oftare rum” ( I 12, Ämbetsberättelsen för Ekeby, 
Rinna, Blåvik vid prästmötet 1895, F VIa:6, DiLA, VLA.)
128 §3, Protokoll för Kyrko- och skolråd 25/10 1894, K IIIa:1, EKA, VLA



teras i bönhuset.129 Utvecklingen kom som vi har sett att  bli en annan. Var skulle verksamhet som 

anslöt till Svenska kyrkan ske sedan bönhuset hade tagits över av en friförsamling?

3.7 Sammanfattning
I kapitlet har följande frågor behandlats: Hur växte de kyrkliga friförsamlingarna i den nya sam-

hällsbildningen fram? Hur agerade frisamfundens, Svenska kyrkans och bruksbolagets aktörer gen-

temot varandra? 

 Den första frågan har besvarats genom att belysa väckelserörelsernas framgång satt i 

förhållande till de gemenskapsskapande behov som uppstod i och med de förutsättningar som be-

handlats i uppsatsens andra kapitel. Metodisterna och baptisterna kunde genom sin positionering 

gentemot enhetssamhällets strukturer redan från sin etablering vid 1870-talets på ett framgångsrikt 

sätt fungera som ett svar på de sociala och religiösa behov som fanns hos bruksbefolkningen. Den 

nyevangeliska väckelsen kom under perioden att delas upp i en kyrkovänlig och en waldenströmsk 

gren. I samband med att en stor del av missionsföreningens medlemmar önskade att separatistiska 

nattvardsgångar skulle hållas i bönhuset vid bruket avgick den kyrkovänliga församlingsledningen. 

Detta innebar att den waldenströmska falangen tog över makten i föreningen, som snart därefter an-

slöt sig till Svenska missionsförbundet. De fria nattvardsgångarnas ledde fram till den tidigare led-

ningens avgång. Nattvardsgångarnas attraktivitet kan förklaras utifrån deras förmåga att skapa och 

upprätthålla sådana sociala band som lösts upp i samband med samhällsförändringen. De separatis-

tiska nattvardsgångarnas förmåga att skapa ett gemensamt “vi” förstärktes ytterligare av prästerska-

pets motstånd mot nyevangelismen.

 I fråga om den andra frågan har vi redan i det föregående sett hur väckelsens aktörer 

och prästerskapet positionerar sig som motståndare gentemot varandra. Bruket tog ställning för 

Svenska kyrkans parti. Detta ser vi tydligt i frågan om ordnande av lokaler för de olika väckelserö-

relserna. Baptisterna fick inget bistånd alls. Metodisterna fick hjälp  med tomt först sedan de blivit 

dissenterförsamling och därmed blivit  offentligrättsligt reglerade. Kort dessförinnan hade metodis-

tiska samlingar i arbetarbostäderna varit förbjudna. Bruket biföll även de nyevangeliskas önskan om 

hjälp med ordnande av tomt. Bruket gjorde detta med villkor om att  verksamheten inte skulle avvi-

ka från Svenska kyrkans liv och lära. Bönhuset kom emellertid ändå att slutligen bli centrum för 

den waldenströmska delen av den nyevangeliska väckelsen. Detta innebar att  det vid brukssamhället 

inte fanns några gudstjänslokaler ämnade för Svenska kyrkans pastorala verksamhet. Utvecklingen 

som följde av dessa förutsättningar undersöks i uppsatsens fjärde kapitel.
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129 Eklund 1927, s. 12



4. Från skola och begravningsplats till beslut om kyrkobygg-

nadsfond
4.1 Kapitelintroduktion och frågeställningar

Vid 1880-talets mitt hade en betydande befolkningskoncentration uppstått i det framväxande bruks-

samhället. Den nyevangeliska väckelsens utomkyrkliga gren hade tagit kontroll över missionshuset 

vid bruket. I brist på bättre lokal började gudstjänster anordnas i skolhuset. Ungefär samtidigt lät 

bruksbolaget anlägga en begravningsplats. Ett par år senare beslutade bruksbolagets bolagsstämma 

att inrätta en kyrkobyggnadsfond. Vilka följder fick brukets anläggande av begravningsplats och 

Svenska kyrkans ordnande av gudstjänster i skolhuset? Vilka motiv hade bruksbolaget med inrät-

tandet av kyrkobyggnadsfonden?

4.2 Skolhusgudstjänster och begravningsplats

Efter att bönhuset kommit att disponeras av den waldenströmska grenen av den nyevangeliska 

väckelsen fanns det i brukssamhället ingen lokal för gudstjänster i anslutning till Svenska kyrkans 

liv och lära. Kyrkoherdarna Julin och Landström tog därför initiativ till att gudstjänster tillsvidare 

skulle hållas i brukssamhällets skolhus. Överenskommelsen meddelades domkapitlet som genom att 

lägga den till handlingarna godkände att gudstjänst hölls tre gånger i månaden.130 Gudstjänsterna 

leddes omväxlande av Åsbos präster, Ekebys präster, liksom den ännu inte prästvigde folkskollärare 

Blomstrand.131 Gudstjänsterna blev enligt bruksbolagets revisorer välbesökta med mellan 400- och 

500 besökare per tillfälle.132 Lokalerna var varken anpassade för verksamheten som sådan eller för 
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130  I §29, domkapitlets protokoll 8/2 1888,  A Ia:132, DiLA, VLA, citeras en skrivelse “till kännedom” för domkapitlet, 
skrivelsen återfinns i E IIIa:498, DiLa, VLA, och lyder i sin helhet: “H. Herr Doktor och Biskop. Undertecknande få 
härmed vördsamt meddela, att vi med anledning af förevarande religiösa förhållanden vid Boxholms bruk hafva över-
enskommit att från och med sönd.  den 12 i denna månad och tillsvidare,  så länge omständigheterna medgifva, månadt-
ligen hålla tre gudstjenster i dervarande skolhus,  på det sätt att presterskapet från Ekeby och Åsbo ansvarar för hvarsin 
söndag och skolläraren Blomstrand,  som af Herr Biskopen erhållit venia concionandi, för den tredje. Ekeby och Åsbo 
den 4 Febr. 1888 Wördsammast J. Th. Julin, M. Landström”
131 §29, domkapitlets protokoll 8/2 1888,  A Ia:132, DiLA, VLA,
132 Punkt 13, 20-26 B59: Styrelsens och revisorernas för Boxholms Aktiebolags berättelser för år 1887, BBA, VLA. 
Yttrandet lyder i sin helhet: “Då bolagets arbetarebefolkning fortfarande ökas och sockenkyrkorna ligga temligen 
aflägsna från bruket, har styrelsen vidtagit den välbekanta åtgärden att förskaffa sig vederbörande auktoriteters tillstånd 
till att i brukets omedelbara närhet anlägga en begrafningsplats. Denna blef av stiftets biskop och i närvaro af grann-
socknarnas prestmän invigd den 9 December. Då revisorerna anmäla detta för stämman, må såsom ett önskningsmål 
framhållas, att i en framtid måtte komma till stånd äfven en kyrka eller annat lämpligt församlingsrum för gudstjänst, 
enär skolsalen, där församlingens prester välvilligt åtagit sig att tre söndagar i månaden hålla gudstjenst, befunnits vara 
otillräcklig för den ofta till 4- à 500 personer uppgående åhörareskaran.”
Gudstjänsterna började hållas i februari och revisorernas berättelse är undertecknad i april. Hur många besökare guds-
tjänsterna fortsättningsvis fick vet vi inte, men eftersom lokalerna i samband med beslutet om kykobyggnadsfonden 
fortfarande beskrivs som för trånga kan vi anta att många deltog regelbundet även sedan företeelsen upphört att vara en 
nyhet.



den mängd människor som samlades. En följd av dessa gudstjänster blev att behovet av gudstjänst-

lokaler för Svenska kyrkans pastorala verksamhet på ett påtagligt sätt blev synliggjort. Detta fram-

träder tydligt i en framställan gjord av bruksbolagets revisorer. I samband med att revisorerna be-

handlar bolagets investering i begravningsplats lyfter de fram det behov som synliggjorts av guds-

tjänsterna och uttrycker samtidigt en önskan om “kyrka eller annat  lämpligt församlingsrum för 

gudstjänst”.133 

 Bruksbolaget hade tillsett att  det  fanns en begravningsplats på orten. Kort därefter tog 

det lokala prästerskapet initiativ för firande av svenskkyrklig gudstjänst i brukssamhället. Av detta 

följde att bruksbolagets revisorer förordade att en kyrka eller annan gudstjänstlokal skulle ordnas. 

Efter det var det en  fråga för bolagsstyrelsen att ta ställning till det synliggjorda behovet.

4.3 1890 års beslut – med önskan om religiösa och sociala fördelar

Styrelsen för Boxholms Aktiebolag skrev i sin berättelse till bolagsstämman 1890 följande förslag:

Till följd af åtskilliga slitningar och stridigheter på det religiösa området och på grund af brukets långa aftsånd, 
öfver 3/4 mil från närmaste sockenkyrkor, samt i allmänhet bruksarbetares oförmåga att gå långa vägar, har un-

der flera år bland en stor del af brukets befolkning framstält den önskan att allmänna gustjenster måtte vid bruket 
hållas. På grund af begäran förordnade domkapitlet i Linköping, att i Boxholms skolsal skulle högmessa förrättas 

af vederbörande presterskap i Ekeby och Åsbo socknar samt af den nitiske folkskoleläraren här, herr C. Blomst-
rand, som har biskopens “venia”, tre gånger i hvarje månad, hvilka gudstjenster oaflåtligen fortgått sedan den 12 

Febr. 1888. Det har dock visat sig att lokalen är för liten och olämplig. Då nu vid Boxholms bruk finnas, förutom 
det omkringliggande godset, omkring 1,200 personer och styrelsen är öfvertygad, att genom erhållande af kyrka 

många fördelar skulle vinnas uti religiösa och socialt hänseende, föreslås att af årets vinst 7,500 kronor måtte 
afsättas till en fond, som innestår hos Boxholms Aktiebolag och förräntas med 4 1/2 %, för byggande af kyrka, 

på tid, plats och öfriga villkor, som en blifvande styrelse framdeles kan komma att bestämma.134

Beslutet att bygga kyrka sätts alltså också av styrelsen i relation till frågan om gudstjänsterna i 

skolhuset. Skolhusgudstjänsterna förklaras utifrån återkommande önskningar från de anställda. Som 

svar på dessa önskningar anordnade det lokala prästerskapet gudstjänster i skolhuset. När gudstjäns-

terna började hållas i skolhuset blev behovet av mer ändamålsenliga lokaler synligt på ett  mer på-

tagligt sätt, dels eftersom de inte var utformade för verksamheten, dels för att de inte räckte till för 

dem som ville delta.135 Revisorerna efterfrågade året före beslutet om kyrkobyggande att en kyrka 
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133 Punkt 13, 20-26 B59: Styrelsens och revisorernas för Boxholms Aktiebolags berättelser för år 1887, BBA, VLA. För 
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134 Stycke H, Styrelsens och revisorernas för Boxholms Aktiebolags berättelser för år 1889, 20-26 B59, BBA, VLA
135 Punkt 13, 20-26 B59: Styrelsens och revisorernas för Boxholms Aktiebolags berättelser för år 1889, BBA, VLA. För 
yttrandet i sin helhet, se not 132.



eller “annat församlingsrum” som lämpade sig för gudstjänst skulle ordnas.136 Vad styrelsen menar 

med “religiösa fördelar” är inte svårt att sluta sig till trots att det inte framgår av den citerade 

texten.137 Vi har redan sett hur bruksbolaget genom sitt agerande tog ställning för Svenska kyrkans 

intressen i samband med att de olika friförsamlingarna etablerades i brukssamhället. På grund av 

bruksbolagets tidigare ställningstagande har vi anledning att tro att de religiösa fördelarna som om-

talas består i ett uppfyllande av bruksledningens (och delar av bruksbefolkningens) önskan om till-

räckliga och ändamålsenliga lokaler för Svenska kyrkan att  bedriva pastoral verksamhet i. 

 Bruksbolaget avsåg genom sin kyrkobyggnadsfond att ordna lokaler för svenskkyrklig 

verksamhet. Detta beslut kan ställas i relation till besluten om församlingsgemensam skola och för-

samlingsgemensam begravningsplats. Precis som i fråga om skola och begravningsplats tar bruks-

bolaget här ett initiativ för att ordna med infrastruktur. Sammanhanget liknar också de tidigare be-

handlade på så sätt att bruksbolagets initiativ innebär att frågan kan komma till en lösning utan 

långvariga och invecklade förhandlingar församlingarna emellan. 

 Uppsatsen har förklarat  vad de religiösa fördelar som styrelseberättelsen sökte vinna 

bestod i. Men, vari bestod de sociala fördelarna? Svaret framträder indirekt  genom prästernas äm-

betsberättelser. Julin omtalar inför prästmötet 1895 att superiet inte tilltagit på landsbygden men att 

den vad det gäller bruket och dess många “lösa arbetare”,“florerar på ett anmärkningsvärdt sätt”138 

Detta kan föras samman med Landströms tidigare anmärkning att ökad nykterhet funnits bland de 

fördelar som vunnits i och med den annars av prästerna ständigt beklagade verksamheten vid mis-

sionshuset vid Boxholm.139 Det finns alltså dryckenskapsproblem vid bruket. På grund av notiserna 

i ämbetsberättelserna har vi anledning att tro att de religiöst  engagerade vid bruksområdet inte drack 

i samma utsträckning som de andra bruksarbetarna. Ökad närvaro från Svenska kyrkans sida skulle 

– förefaller bruksledningens från sida ha tänkt – kunna tänkas leda till ökad nykterhet hos de bruks-

arbetare som inte hörde till friförsamlingarna. 

 

4.4 Sammanfattning
I kapitlet har följande frågor behandlats: Vilka följder fick brukets anläggande av begravningsplats 

och Svenska kyrkans ordnande av gudstjänster i skolhuset? Vilka motiv hade bruksbolaget med in-
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yttrandet i sin helhet, se not 132.
138 I 1, Ämbetsberättelse för Ekeby, Rinna, Blåvik vid prästmötet 1895, F VIa:6, DiLA, VLA.
139 I 6, Ämbetsberättelse för Åsbo vid prästmötet 1888, F VIa:5, DiLA, VLA



rättandet av kyrkobyggnadsfonden?

 De gudstjänster som på prästerskapets initiativ hölls i skolhuset i brukssamhället inne-

bar att behovet av lämpligare lokaler blev synliggjort. Folkskolelokalerna var varken planmässigt 

eller storleksmässigt anpassade för gudstjänstverksamheten. Revisorerna lyfter upp skolhusguds-

tjänsterna i samband med att man rapporterar till bolagsstämman om bruksbolagets byggande av 

begravningsplats. Revisorerna framställde i samma punkt i revisionsberättelsen en önskan om att en 

kyrka eller annan för pastoral församlingsverksamhet lämplig lokal skulle ordnas, underförstått av 

bruksbolaget. Vid 1890 års bolagsstämma lade styrelsen genom disponent Wettergren fram det för-

slag om inrättande av en kyrkobyggnadsfond som i förlängningen resulterade i att Boxholms kyrka 

invigdes 1897. När styrelsen förklarar sitt  förslag görs det utifrån flera av de frågor som behandlats 

inom ramen för uppsatsen, såsom avstånden, den religiösa söndring och skollokalernas oförmåga att 

på ett tillfredsställande sätt fungera som gudstjänstlokal. Styrelsen motiverar beslutet om kyrko-

byggnadsgonden utifrån att  ett kyrkobygge skulle kunna innebära många fördelar i religiöst och so-

cialt hänseende. Av den tidigare framställningen har det blivit klarlagt att bruksbolaget tog ställning 

för Svenska kyrkan. De religiösa fördelarna förstås därför bäst som de gudstjänster som kunde tän-

kas bli möjliga i och med den förbättrade infrastrukturen. I bruksbolagets initiativ för en enhetslös-

ning går det tidigare mönstret som iakttagits i fråga om skolbygget och begravningsplatsanläggan-

det igen. Bruksbolaget tillsåg att infrastrukturfrågan löstes med hast, och efter detta var det upp till 

kyrkoförsamlingarna att komma överens om hur verksamheten skulle gestaltas rent praktiskt. 

 Vad gäller de sociala fördelar som bruksbolaget eftersträvade kan vi med stöd i det 

tillgängliga källmaterialet belägga endast en enda. Den klara sociala fördel som bruksbolagets led-

ning skulle kunna önska och hoppas på att svenska kyrkans etablering skulle leda till kan antas be-

stå i ökad nykterhet i den del av bruksbefolkningen som inte hörde till någon av friförsamlingarnas 

gemenskaper.

5. Sammanfattande diskussion
Huvudfrågan som uppsatsen haft att besvara är: “Varför beslöt Boxholms Aktiebolag 1890 att inrät-

ta en kyrkobyggnadsfond?” Uppsatsens andra kapitel studerade demografiska och geografiska frå-

gor satta i förhållande till bolagsbildningen. De demografiska förhållandena vid bruket tillsammans 

med brukets geografiska läge innebar att bruksbefolkningen levde sina liv i hög grad av isolering 

från Svenska kyrkans pastorala verksamhet och det agrara lutherska enhetssamhällets gemensamma 
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liv. Detta fick till följd att  det uppstod ett  socialt och religiöst tomrum att fylla. Det  för oss in på den 

utveckling som skildras i uppsatsens tredje kapitel. Där kan vi tydligt se hur de religiösa väckelser-

na kan fungera som ett  svar på de religiösa och sociala behov som förelåg vid den nya samhälls-

bildningen. 

 Den nyevangeliska väckelsen var delad i en kyrkovänligare och en mer walden-

strömskt färgad del. I och med att  en större del av missionsföreningens medlemmar begärde att se-

paratistiska nattvardsgångar skulle hållas i bönhuset kom den waldenströmka riktningen att ta över 

kontrollen över församlingen. De separatistiska nattvardsgångarnas attraktivitet kan förstås utifrån 

att  de liksom i fråga om metodistgemenskapen och baptistgemenskapen kunde konstruera ett “vi” 

som svarade mot de sociala behov som förelåg i och med den i kapitel två behandlade samhällsför-

ändringen. De separatistiska nattvardsgångarnas möjlighet att uttrycka detta “vi” förstärktes av det 

lokala prästerskapets motstånd mot rörelsen. 

 Bruksbolaget ställde sig avgjort på Svenska kyrkans sida gentemot den utomkyrkliga 

väckelsen. Detta fick ett  tydligt  uttryck i hur bruksbolaget hanterade de olika rörelsernas önskemål 

om hjälp med att lösa frågan om lokaler. Baptisterna fick ingen hjälp alls och metodisterna fick 

hjälp först sedan de erhållit en lagligen reglerade ställning då de bildat dissenterförsamling. De nye-

vangeliska fick en tomt mot villkor att verksamheten i bönhuset skulle vara lojal med Svenska kyr-

kans lära och liv. I och med att  den waldenströmska delen av den nyevangeliska väckelsen övertog 

ledningen i missionsföreningen kom också bönhuset att  hamna under den waldenströmsk kontroll. 

En följd av detta var att det vid den nya samhällsbildningen inte fanns någon lokal ämnad eller an-

passad för svenskkyrklig religiös verksamhet.

 Bruksbolaget hade redan i två tidigare fall tillhandahållit infrastruktur för verksamhet 

som låg under kyrkans ansvarsområde. Skolhuset uppfördes 1877, och frågan om begravningsplats 

vid den nya samhällsbildningen löstes tiotalet år senare. I båda dessa fall tog bruksbolaget initiativ 

så att anläggningarna kunde komma i drift  som helhetslösningar för bruksbefolkningen i sin helhet 

snabbare än vad som hade varit  fallet än om församlingarna hade haft att själva både se behoven 

och arbeta sig fram till en gemensam lösning. Begravningsplatsens innebar tillsammans med de 

gudstjänster som prästerskapet  initierat i skolhuset, som var illa anpassat för verksamheten, att be-

hovet av lokaler för församlingsverksamhet i Svenska kyrkans regi på ett påtagligt sätt blev synlig-

gjort. Detta fick till följd att bolagets revisorer önskade att en kyrka eller annan lokal för kyrklig 

verksamhet skulle uppföras. Bolagsstyrelsen agerade liksom i frågan om skola och begravningsplats 

genom att ta ett initiativ för en helhetslösning på infrastrukturen som kunde föregripa Svenska kyr-

kans långsamma mobilisering. Bolaget motiverade sitt beslut att  inrätta en kyrkobyggnadsfond med 
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att ett kyrkobygge i förlängningen kunde väntas ge religiösa och sociala fördelar. Av vad som klar-

lagts tidigare i uppsatsen står det klart att de religiösa fördelarna från bolagsledningens sida betrak-

tat bestod i ett möjliggörande av svenskkyrklig församlingsverksamhet i för ändamålet välanpassa-

de lokaler. Vad gäller de sociala fördelarna som fördelar framträder endast en klar fördel som har 

varit  möjlig att sluta sig till genom det tillgängliga källmaterialet. Den fördelen består i att bruksbo-

laget hade skäl att anta att ökad verksamhet från Svenska kyrkans sida skulle kunna leda till en ökad 

nykterhet hos den del av bruksbefolkningen som inte hörde till någon av friförsamlingsgemenska-

perna.

 Boxholms Aktiebolag beslöt således att inrätta en kyrkobyggnadsfond för att en snabb  

och smidig lösning skulle kunna erhållas i fråga om att ordna församlinggemensamma lokaler där 

bruksbefolkningen oberoende av församlingstillhörighet kunde delta i församlingsverksamhet an-

ordnad av Svenska kyrkan. Bruksbolaget hade redan tidigare mött den demografiska utvecklingen 

genom att upplåta en tomt för ett  missionshus där man föreskrev att verksamheten skulle ske i an-

slutning till Svenska kyrkans lära och liv. Med anledning av att separatistiska nattvardsgångar i hu-

vudsak på grund av de demografiska och sociala förhållanden som följde av samhällsförändringen  

ägde en stor attraktionskraft kom bönhuset trots bruksbolagets föreskrifter under separatistisk kon-

troll. Behovet att bygga ytterligare gudstjänstlokaler kan därför sägas bero också på väckelsens för-

lopp vid den nya samhällsbildningen, eftersom gudstjänstlokaler för verksamhet i anslutning till 

Svenska kyrkans liv och lära redan hade funnits i brukssamhället om den nyevangeliska väckelsen 

hade kommit att kvarstå som en inomkyrklig rörelse. Utöver de religiösa motiven för kyrkobyggan-

det lyfte bolaget  upp det att  också sociala fördelar kunde vinnas som ett motiv för kyrkobyggnatio-

nen. Den enda sociala fördel vi med klarhet kan fastställa som en fördel som bruksbolagets ledning 

rimligen hoppades på var ökade nykterhet hos den del av bruksbefolkningen som inte hörde till nå-

gon av friförsamlingsgemenskaperna. Att Boxholms AB 1890 tog det beslut  som ledde till att Box-

holms kyrka byggdes beror således på två saker: samhällsförändringen och bruksbolagets svar på 

samhällsförändringen. Det svaret bestod i två delar. För det första en hjälp till Svenska kyrkan att 

överbygga de samordningshinder som förelåg med anledning av att brukssamhället låg på gränsen 

mellan två församlingar. För det andra tog bruksbolaget också i fråga om de religiösa frågorna som 

sådana klar ställning för Svenska kyrkan. 
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