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In May 1856 the EFS (the Swedish Evangelical Mission Society), influenced by the new 
evangelism-movement, was established as an “internal mission” within the Church of Swe-
den. 

During the same period the “new evangelism” revival movement established regional or-
ganizations in order to coordinate the movement in different parts of the country. These re-
gional organizations consisted of the movement’s local mission societies in a province or part 
of a province of Sweden. This study will focus on democracy and theological identity in the 
EFS through an analysis of how the regional organizations acted, what role they played, how 
the EFS was influenced by them and how the EFS decided to establish its own regional organ-
ization. One result of the earlier tensions between the regional mission organizations and the 
EFS was the establishment of the independent organizations Mission Covenant Church of 
Sweden (Svenska Missionsförbundet) (1878-) and Mission Society of Bible faithful Friends 
(Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner) (1911-). This investigation looks into 17 of 36 re-
gional mission organizations that existed. The time frame of the investigation is from the 
establishment of the EFS in 1856 to the establishment of the regional structure of the EFS in 
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The EFS changed over time. The change of society and wishes from the movement’s local 
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Förord 

På min mors sida kommer släkten från Ore socken i nordöstra Dalarna. När 
jag en gång läste i Oreboken stod där om Österdalarnes Missionsförening 
som på 1860- och 1870-talen sände kolportörer till församlingen. Min nyfi-
kenhet väcktes. Vilken var denna Österdalarnes Missionsförening kopplad 
till EFS? Någon EFS-relaterad verksamhet kände jag inte till att det funnits i 
Ore. Däremot hade i området funnits en missionsförsamling som var anslu-
ten till Svenska Missionsförbundet till vilken delar av min släkt hört. Min 
forskningsförberedande uppsats i kyrkohistoria ägnades åt Österdalarnes 
Missionsförening. I studiet av denna framkom att regionala organisationer 
för den kyrkolojala nyevangeliska rörelsen bildats i snart sagt hela landet. 
Min nyfikenhet väcktes hur dessa relaterade till EFS och vad som sedan 
hände. Hur hade dessa organisationer med sin förankring i folkdjupet i de 
olika delarna av landet agerat i tillkomsten av rörelsens riksorganisationer? 
Vad drev dem? Härav kom ämnet för min doktorsavhandling. Och här står vi 
nu efter år av arbete vid sidan av ordinarie anställningar och många dagar i 
arkiv över hela landet. 

Mitt tack går till handledarna professorerna Ruth Franzén och Oloph 
Bexell och till biträdande handledare docent Cecilia Wejryd. Min tacksam-
het riktas även till professor Harry Lenhammar under vars ledning forskarut-
bildningen startade. 

Jag vill även framföra tack till mina lärare vid Johannelunds teologiska 
högskola, Uppsala, som intresserat mig för väckelserörelsernas historia och 
liv. Bland dem bör särskilt tidigare missionsföreståndaren Kurt Åberg och 
den avlidne tidigare studierektorn Ivan Hellström nämnas. 

Docent Agne Nordlander, teol dr Klas Lundström, teol dr Rune W. Dah-
lén, professor Sven Lundkvist, fil dr Stefan Gelfgren och docent Karl Axel 
Lundqvist har i olika omgångar läst mina manuskript och kommit med vär-
defulla bidrag. Jag tackar dem alla. Mitt tack går även till de nu avlidna do-
centerna Bror Walan och Torsten Bergsten som på samma sätt bidragit till 
denna undersökning. 

För god gemenskap vill jag tacka Högre seminariet i kyrkohistoria och 
arbetsgemenskapen på Johannelunds Teologiska högskola. Mitt tack går 
även till de bibliotek och arkiv jag använt och till teol dr James Starr för 
språkgranskning av engelsk text. 

Min tacksamhet riktas även till Samfundet Pro Fide et Christianismo för 
tryckbidrag, till Stiftelsen Stockholms Kristliga Ynglingaförenings stipendie-



 

fond för stipendium och till Johannelunds insamlingsstiftelse för forsknings-
anslag. Till sist vill jag även tacka min familj för stort tålamod. 
 
Uppsala i oktober 2012 
 
Torbjörn Larspers 
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I. Inledning 

1. Bakgrund, syfte, forskningsuppgift och forskningsläge 
Under 1800-talets andra hälft och under 1900-talets första två decennier 
förändrades det svenska samhället kraftigt. Genom industrialisering, förbätt-
rade kommunikationer, urbanisering, kulturradikalism och ifrågasättande av 
tidigare auktoriteter växte ett mer modernt samhälle fram.1 Människor orga-
niserade sig i folkrörelser och fick medinflytande i samhället. Rösträttsrörel-
sen banade väg för allmän rösträtt och parlamentarisk demokrati, dvs. med-
bestämmande.2 

Även den nyevangeliska väckelserörelsen förändrade sin organisation och 
sina verksamhetsformer för att möta det nya samhälle som växte fram. En 
kraftsamling behövdes. För att förstå händelseutvecklingen måste den 
nyevangeliska rörelsens inneboende dynamik i dess relation till den nya ti-
dens förväntningar tas i beaktande. Skeendet har två poler: den ena är den 
ursprungligen Stockholmsbaserade Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens 
(EFS, nedan även kallad Stiftelsen) grundläggande lutherska konfession-
alitet, och den andra det behov av och krav på medbestämmande, som fanns 
hos den nyevangeliska väckelsens folk som var organiserat i självstyrande 
lokala och regionala föreningar runt om i landet.  

Med nyevangelisk väckelserörelse avses den kyrkolojala delen av denna 
rörelse om inte annat anges. Med kyrkolojal menas att den höll sig till 
Svenska kyrkans ordning för sakramentsförvaltning, dvs. inte var separatist-
isk. Benämningen kyrkolojal har av mig ansetts mer adekvat att använda än 
”inomkyrklig” då möjligheterna att lämna Svenska kyrkan för att bilda nya 
                               
1 Norborg 1993, s 23-25, 40-43, 53-63, 96-100. 
2 Gustafsson 1987, s 24; Lewin 1989, s 73-113, 143-155; Norborg 1993, s 78-100, 
126-141, 162-187; Hallingberg 2010, s 151-243, 412-422. Termen ”folkrörelse” 
används trots att denna av somliga forskare kritiserats och inte sällan är värdeladdad. 
För definition av ”folkrörelse”, se nedan. Då samhällsförändringarna är allmänt 
kända finns ingen anledning att ytterligare beskriva dessa. Till de fortsatta samhälls-
förändringarna kommer vi dock kortfattat att återvända senare i framställningen. I 
undersökningen görs nedslag vid de konflikter och tider som ansetts särskilt intres-
santa för analysen av EFS:s struktur, medbestämmande och konfessionalitet. Dessa 
nedslag har tilldelats varsitt kapitel. Någon fullständig bild eller analys av vare sig 
Stiftelsens historia eller samhällsförändringarna ges inte. Framställningen koncentre-
ras till undersökningens huvudfrågor och given samhällsförändringsanalys anses 
tillräcklig för att besvara dessa. 
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trossamfund åtminstone under undersökningens första del var starkt begrän-
sade.3 

När en formaliserad riksorganisation för EFS successivt utvecklades 
skulle det visa sig att de ovan nämnda kraven på konfessionalitet och på 
medbestämmande inte utan vidare var förenliga. När en regional nivå inom 
Stiftelsens organisation skulle byggas upp drevs EFS på så sätt in i en för-
ändringsprocess, som inte bara rörde dess struktur, utan tvingade den att ta 
ställning i teologiskt motiverade, konfessionella, frågor. Det är om detta 
kyrkohistoriska skeende som denna undersökning handlar.  
 
 
Den kyrkolojala nyevangeliska väckelserörelsen  
och Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen – en kort presentation4 
 
Den kyrkolojala nyevangeliska väckelserörelsen 
Från 1840-talet framstod den kyrkolojala nyevangeliska väckelserörelsen 
som en identifierbar och definierbar rörelse i Sverige. Den grep vida om-
kring sig och samlade tiotusentals och med tiden hundratusentals människor 
till sina missionsmöten och konventiklar. Missionsmöten anordnades, miss-
ionärer sändes ut och landet genomkorsades av rörelsens kolportörer och 
predikanter vilka spred kristna traktater, böcker och tidskrifter och så små-
ningom började de också predika.5 I centrum för den tidiga kyrkolojala 
                               
3 I denna undersökning används i analysspråket benämningen Svenska kyrkan om 
det etablerade kyrkosamfundet även om denna benämning egentligen kan användas 
först en kort tid in i denna undersökningsperiod. Om detta, se Eckerdal 1988. För 
EFS:s definition av kyrkolojalitet, se nedan under ”EFS:s konfessionalitet”. EFS:s 
och rörelsens praktiska samverkan med Svenska kyrkans organisation har dock inte 
varit huvudfokus i denna undersökning om EFS:s brottning mellan konfessionalitet 
och medbestämmande i den egna organisationen. 
4 Nedanstående text är en sammanfattning av EFS:s bildande, struktur, konfession-
alitet och verksamhet utifrån tidigare forskning. Hur EFS förändrades över tid kom-
mer vi att möta i det kommande. 
5 Den rikhaltiga forskning som analyserat den nyevangeliska väckelserörelsen kan 
delas in utifrån anlagda perspektiv. Rörelsens relation till Svenska kyrkan har analy-
serats av Wikmark 1943, Wikmark 1952, Gladh 1953, Gidlund 1955, Rodén 1955, 
Plith 1959, Gustafsson 1962, Walan 1962, Gustafsson 1963, Walan 1964, Wikmark 
1968, Svärd (otryckt) 1970, Tyrberg 1972, Åberg 1972, Gustafsson 1974, Lundqvist 
1977, Carlsson 1979, Wiklund 1979, Åberg 1980, Lundqvist 1982, Johansson 1984, 
Svärd 1987, Gustafsson 2002, Gelfgren 2003, Larspers (otryckt) 2003, Vigilus 2005, 
Tafvelin (otryckt) 2005, Lundqvist 2006, Andreasson 2007, Lundqvist 2008. Mer 
lokala och regionala undersökningar har lyft fram socioekonomiska aspekter och 
analyserat rörelsen som uttryck för modernitet, Plith 1959, Gustafsson 1963, Gus-
tafsson 1974, Åberg 1975, Johansson 1984, Gelfgren 2003, Lundqvist 2008. En-
skilda aktörers betydelse är i fokus för flera undersökningar, Rodén 1955, Rodén 
1961, Walan 1962, Åberg 1968, Svärd (otryckt) 1970, Gustafsson 1974, Gustafsson 
2002. Socioekonomiska skillnader inom rörelsen och kraven på medbestämmande 
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nyevangeliska rörelsen stod lekmannapredikanten Carl Olof Rosenius (1816-
1868) vars predikningar och texter spreds över hela landet.6  

För begreppen ”nyevangelism” och ”nyevangelisk väckelserörelse” har 
flera försök till definitioner gjorts: Carl Lönroth har 1936 presenterat en vid 
definition av begreppet ”nyevangelism” och ser nyevangelismen som ett 
nedslag av den internationella evangelikala rörelsen på svensk mark. Lön-
roth betonar angloamerikansk påverkan för utvecklingen av nyevangelismen, 
men modifierar detta genom att även tala om nyevangelismens och Carl Olof 
Rosenius beroende av metodismen, herrnhutismen och Martin Luther (1483-
1546).7 

Ernst Newman vill 1925 tidigdatera nyevangelismens uppkomst och talar 
om en ”herrnhutiskt färgad luthersk nyevangelism” framsprungen ur det 
norrländska nyläseriet på 1820- och 1830-talen.8 Även Nils Rodén poängte-
rar 1941 herrnhutismen som en viktig inspirationskälla för nyevangelismen i 
det att han ser nyevangelismen som en kombination av lutherläseri och 
herrnhutism.9 

Sven Gustafsson arbetar 1962 även han med en vidare definition av be-
greppet nyevangelism och använder begreppen ”den tidigare nyevangelism-
en” och ”den senare nyevangelismen” och menar med ”den tidigare nyevan-
gelismen” den väckelserörelse som uppkom kring Carl Olof Rosenius och 
som fick EFS som ett viktigt organ, medan ”den senare nyevangelismen” 
kopplas till Paul Waldenström (1838–1917) och Svenska Missionsförbundet 
(SMF).10 Bror Walan knyter 1964 delvis an till Gustafsson och använder sig 
av termen ”den nyevangeliska vänstern” för att beteckna den av Wal-
denström ledda och inom SMF organiserade delen av rörelsen.11  

Hjalmar Holmquist står 1941 för en snävare definition av nyevangelismen 
och knyter denna mer direkt till Carl Olof Rosenius. Holmquist uttrycker 
förhållandet så att Rosenius ”utbildade nyevangelismen”.12 Holmquist visar 
hur ett av Rosenius andliga genombrott kom vid förberedandet av hans första 
predikan 1840. I detta andliga genombrott möttes andliga erfarenheter från 
uppväxten i en stark upplevelse av synd och nåd. Rosenius nådde i sin kamp 

                                                                                                                             
underifrån som drivkraft till förändring återfinns inte minst i Walan 1964, Åberg 
1972, Åberg 1975, Lundqvist 1982, Johansson 1984, Svärd 1987, Larspers (otryckt) 
2003. 
6 Om C. O. Rosenius och hans teologi, se Olsson 1928; Lodin 1933; Lodin 1956; 
Sjögren 1953; Lindholm 1972. 
7 Lönroth 1936, s 9-12. 
8 Newman 1925, s 70. Om nyläsarväckelsen, norrländsk separatism och dess fort-
sättning, se Sandewall 1952; Sandewall 1954; Ericsson & Harnesk 1994. 
9 Rodén 1941, s 390-391; Rodén 1952, s 119. Om Rodéns tolkning av herrnhutismen 
som bakgrund till det norrländska nyläseriet, se Rodén 1938, s 160-204. 
10 Gustafsson 1962, s 5. 
11 Walan 1964, s 104, 469. 
12 Holmquist 1941, s 31. 
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en inre enhet av gammal- och nyläseri. Ett decennium senare började denna 
kristendomsförståelse att kallas nyevangelism. Nyevangelismen reagerade 
både mot upplysningstidens och neologins rationalism och mot den gammal-
pietistiska lagiskheten vilken i sin tur var en reaktion mot neologin. Centrum 
för förkunnelsen låg i den fria nåden och hade sin grund i den lutherskt-
ortodoxa, även benämnd den objektiva, försoningsläran. Vidare betonades 
vikten av personlig omvändelse bekräftad i förbättrat leverne.13 Den nyevan-
geliska förkunnelsen hade den enskilda människans salighet som mål. Hol-
mquist uttrycker denna ”koncentration på frälsningsfrågan som det enda 
nödvändiga” som nyevangelismens främsta styrka, men viss kritik riktas av 
honom mot nyevangelismens nedtoning av ”samfundets” betydelse, dess 
ensidiga känsloläge och dess pietistiskt influerade avståndstagande från delar 
av kulturlivet.14 Karl Axel Lundqvist bygger vidare på Holmquist och ger en 
innehållslig bestämmelse av nyevangelismen som enligt honom 
 

kännetecknades av en stark koncentration på människans salighetssak. 
Den utgjorde en frukt av Rosenius´ egen inre kamp mellan gammal- 
och nyläseri. Enligt honom upplevde människan här på en gång sin 
förkrosselse under Guds helighet och upprättelse genom Guds fria nåd 
i Kristus (simul justus et peccator).15 

 
I den här redovisade forskningen är det Holmquist och Lundqvist, som på 
det grundligaste sättet fastlagt nyevangelismens inspirationskällor och defi-
nierat hur begreppet skall förstås. Denna undersökning ansluter sig till deras 
definitioner  

Av betydelse är dock att göra en distinktion mellan ”nyevangelismen”, 
som alltså kopplas direkt till Carl Olof Rosenius, och ”den kyrkolojala 
nyevangeliska rörelsen”. Den kyrkolojala nyevangeliska rörelsen kom att 
ledas och inspireras av flera olika ledande gestalter, bland dem prästen Hans 
Jacob Lundborg (1825–1867), kolportören och predikanten Carl Johan Ny-
vall (1829–1904), brukspatronen Olof Hedengren (1812–1870), hov-
rättsnotarien Thor Hartvig Odencrants (1817–1886), psalmförfattaren Lina 
Sandell (1832-1903), tonsättaren, predikanten och sångaren Oscar Ahnfelt 
(1813-1882) och i ett tidigare skede av prästen och lektorn P. Waldenström, 
vilka alla satte sin prägel på rörelsen. De nyevangeliska grunddragen levde 
kvar men blandades framför allt i den av Waldenström inspirerade och av 
Svenska Missionsförbundet organiserade delen av rörelsen även med annat 
teologiskt tankegods. Det är även betydelsefullt att notera att den nyevange-
liska förkunnelsen och verksamheten påverkade stora delar av samtidens 
Svenska kyrka. I och med denna influens är det svårt att på ett skarpt sätt 
avgränsa nyevangelismen och dess inflytande. 

                               
13 Holmquist 1941, s 31; Martling 1969, s 175-176. 
14 Holmquist 1941, s 31; Lundqvist 1977, s 19. Se även Martling 1969, s 176. 
15 Lundqvist 1977, s 19 
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Den kyrkolojala nyevangeliska rörelsen bör även förstås utifrån det större 
perspektivet av den internationella evangelikala rörelsen, vilken känneteck-
nades av betoning av personlig avgörelse för Kristus och starkt engagemang 
för den kristna saken uttryckt i aktivism.16 Den kyrkolojala nyevangeliska 
rörelsen var utifrån detta perspektiv ett uttryck på svensk mark för den inter-
nationella evangelikala rörelsen. David Bebbington använder fyra begrepp 
för att definiera evangelikalismen: biblicism – betonandet av Bibeln och dess 
bruk respektive betoningen av Bibeln som Guds ord till människorna, cru-
cicentrism – framhållandet av Jesu försoningsdöd på korset som den enda 
möjligheten att försonas med Gud Fadern, conversionism – betonandet av 
den enskildes omvändelse och activism – betonandet av att den väckta 
kristne vill dela med sig av sin tro till andra vilket resulterar i evangelisation, 
mission och diakoni.17 

Med sina inspirationskällor i anglo-amerikansk evangelikalism, tyska in-
remissionsprogram och kyrkolojalt norrlandsläseri framträdde hos den kyr-
kolojala nyevangeliska rörelsen i Sverige ett antiinstitutionellt föreningstän-
kande som reagerade mot det traditionella kyrkolivet. Rörelsens arbetsme-
toder blev istället skriftspridning, möten, kolportörer, och senare yttre miss-
ion och bildande av missionsföreningar.18 

För att förstå den kyrkolojala nyevangeliska väckelserörelsens ställnings-
taganden under undersökningsperioden är det nödvändigt att beakta Rose-
nius´ kyrkosyn. Han skilde mellan den synliga och den osynliga kyrkan och 
kunde vara kritisk till mycket inom den dåvarande kyrkan i Sverige. Att han 
ändå såg denna kyrka som ”sann” motiverade han med dess evangelisk-
lutherska bekännelse och att han där fann nådemedlen och Andens liv och 
verk.19 Rosenius erkände således kyrkans yttre ämbete som ram för nådeme-
delsförvaltningen men försvarade lekmannaförkunnelsen då han menade att 
den föll under det allmänna prästadömets rättigheter och skyldigheter. 
 
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 
EFS:s tillkomst är ett resultat av de strävanden som fanns inom den nyevan-
geliska rörelsen i Stockholm att åstadkomma någon form av föreningspunkt 
för den ”inre missionen” i landet. Organisationen bildades i maj 1856 med 
syftet att främja ”Christi rikes tillvext ibland Christna bekännare”, som det 
uttrycktes i stadgarnas ändamålsparagraf.20 Initiativtagare var den unge präs-

                               
16 Om den internationella evangelikala rörelsen, se Noll & Bebbington & Rawlyk 
1994; Bebbington 2002; Bebbington 2005; Ward 2006; Halldorf 2012, s 32-36. 
17 Bebbington 1989, s 3-17. 
18 Martling 1969, s 175-176. 
19 Pietisten 1849, s 141; Pietisten 1859, s 75, 78; Vigilius 2005, s 117-123. 
20 EFS sp 6.5.1856 § 1-3; 7.5.1856 § 1, 4; 8.5.1856 § 1-6, AIIa:1, EFSA, SSA; EFSS 
1856 § 1, EFSÅ 1856, s 6; Wiklund 1979, s 12. 
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ten Hans Jacob Lundborg , som efter en resa till Skottland inspirerats av den 
skotska frikyrkans inremissionsarbete.21 

Företagets andliga portalgestalt Carl Olof Rosenius var lekmannapredi-
kant.22 Organisatoriskt hade EFS sitt säte i huvudstaden och där skulle dess 
styrelseledamöter vara bosatta. Styrelsen skulle bestå av tolv män. Under de 
första decennierna kom dessa huvudsakligen att rekryteras bland ekonomiskt 
välsituerade högreståndspersoner och präster. Inslaget ur adeln och av högre 
ämbetsmän var påtagligt. Nätverken i den tidens Stockholm var små, men 
täta, och flera av de tidiga styrelseledamöterna var släkt med eller relaterade 
redan på annat sätt till varandra.23 

EFS syftade alltså till att på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund 
hjälpa människor till en levande kristen tro. På så sätt ville man väcka liv i 
Svenska kyrkan, som man ansåg alltför andligt passiv.24 Stiftelsen var uttalat 
kyrkolojal och ville således att den nyevangeliska väckelserörelsen skulle 
förbli inom Svenska kyrkan och gagna dess lokalförsamlingar.25 En viktig 
uppgift blev därför att motverka de organisationer och rörelser som man fann 
kyrkosplittrande, främst baptismen. Evangeliska alliansen hade syftat till att 
ena de nyevangeliskt omvända, men detta hade misslyckats när baptismen 
där förde in konflikten om dopet.26 Baptismens landvinningar i Sverige blev 
ett av de viktigaste skälen till att EFS bildades. 

EFS ville alltså inte skapa någon ny organisation vid sidan av Svenska 
kyrkan, utan vara en ”föreningspunkt” för de nyevangeliskt kyrkolojala ini-
tiativ som tagits under mitten av 1800-talet. Grunden och utgångspunkten 
var evangelisk-luthersk kyrkokristendom.27 Samtidigt fanns således ett inslag 
av kritik mot den existerande kyrkan och grundarna var därför noga med att 
EFS skulle stå fri från den formella kyrkoorganisationen; termen man se-
dermera valde var ”fri anslutning”.28 Man ville själv utforma och organisera 
sin verksamhet. 

EFS är ett kyrkohistoriskt väl utforskat område. Det har karaktäriserats 
som ett evangeliserings- och inremissionsorgan för kyrkan.29 Även om Stif-
telsen i sina första stadgar 1856 markerade sin kyrkolojalitet skulle det dröja 
till stadgerevisionen 1868 innan ”den evangelisk-lutherska bekännelsen” 

                               
21 Gelfgren 2003, s 56-57. Om Lundborg, se Rodén 1961; Gladh 1984, s 230-234. 
22 Om Rosenius, hans teologiska ställningstaganden och engagemang i EFS, se Lo-
din 1933; Lodin 1956; Wiklund 1979, s 14-15. 
23 Lundqvist 1977, s 49-51; Gelfgren 2003, s 58-62. Om nätverks sociala betydelse, 
se Hreinsson & Nilson 2003. 
24 Lundqvist 1977, s 23. 
25 Lundqvist 1977, s 23; Carlsson 1979, s 31. 
26 Wiklund 1979, s 13; Lundqvist 1977, s 22; Gelfgren 2003, s 56. Om den då aktu-
ella Evangeliska alliansen, se Newman 1937. 
27 Wiklund 1979, s 12-13. 
28 Wiklund 1979, s 14, 16; Lundqvist 1977, s 28-29. 
29 Wiklund 1979, s 15; Lundqvist 1977, s 24. 
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uttryckligen nämndes vid namn i detta dokument.30 Tidigare hade styrelsen 
ansett det tillräckligt att precisera bekännelseförpliktelsen till ”full över-
enstämmelse med den befintliga lärogrunden” eller en ”ren evangelisk tros-
bekännelse”.31 Det är också först 1868 som det i stadgarna sägs att EFS 
skulle verka ”i fri anslutning till vårt kyrkosamfunds inrättningar”.32 På så 
sätt lyckades man åstadkomma en stadga åt organisationen, som på en gång 
var fast knuten till Svenska kyrkans bekännelse och formellt fristående från 
Svenska kyrkans organisation. 

Från sin start var EFS organiserad som en sk. association. Ursprungligen 
hade man valt namnet ”Fosterländska stiftelsen för evangelii befrämjande”, 
vilket tydligt visade vad det var fråga om. Syftet var att främja evangeliet 
och detta skulle ske på ett ”fosterländskt” sätt, dvs. med tidens språk, i ni-
tälskan för landets väl.33 Namnet visade sig emellertid vara otympligt och 
ändrades efter en kort tid till Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen.34 

Sitt ändamål skulle EFS fullfölja genom att sända ut kolportörer, som 
skulle sprida av Stiftelsen utgivna eller på annat sätt godkända småskrifter 
och böcker. De skulle söka upp människor i deras hem, på sjukhus eller 
fängelser eller var de kunde befinna sig. Kolportörernas uppgift begränsades 
ursprungligen till spridandet av tryckta skrifter. Konventikelbestämmelserna 
hindrade dem länge från att muntligt förkunna evangeliet; detta var något 
som alltjämt var förbehållet prästerskapet. När kolportörerna började för-
klara skrifternas innehåll var steget till offentlig förkunnelse inte långt. År 
1867 hade EFS startat en egen kolportörsutbildning och 1868 gav Stiftelsens 
styrelse sina kolportörer rätt till muntlig förkunnelse.35 Man hade då tolkat 
den andliga situationen i landet så, att eftersom många präster inte var väckta 
på det sätt nyevangelismen accepterade, förelåg en nödsituation. Kolportörer 
fick predika, eftersom prästerna inte predikade rätt. År 1906 skulle EFS for-
mellt komma att ändra deras titel till ”predikant”.36  

Oberoende av det Stockholmsbaserade EFS hade samtidigt den nyevange-
liska rörelsens folk runt om i landet slutit sig samman i vad som vanligen 
kallades missionsföreningar. Dessa var organiserade utifrån lokalsamhället 
och hade vanligen en stad, en socken eller en by som upptagningsområde. 
Föreningarna hade ingen formaliserad kontakt med varandra, men var före-
nade i en likartad uppgift och kunde samlas till gemensamma möten. Den 

                               
30 Lundqvist 1977, s 24. Här kursiverat. 
31 Lundqvist 1977, s 24. 
32 EFS sp 9.6.1868 § 3, AIIa:5, EFSA, SSA; Wiklund 1979, s 16. 
33 Med termen ”fosterländsk” avser SAOB ”den som älskar sitt fosterland o. nitäls-
kar för dess väl”, SAOB band 8B, spalt 1230. Om EFS, se Lundqvist 1977, s 23. 
34 Lundqvist 1977, s 23-24; Wiklund 1979, s 15. 
35 Lundqvist 1977, s 25-27; Wiklund 1979, s 15-16; Gelfgren 2003, s 83-91. Ett 
första beslut att kolportörerna kunde förkunna togs av EFS redan 1861, men stad-
garna ändrades först 1868, Wiklund 1979, s 15-16. 
36 Mer om denna utveckling nedan. 
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nyevangeliska rörelsen på lokal nivå var organiserad som föreningar, med 
styrelse, medlemmar och årsmöten. 

Med lokala missionsföreningar avses i denna undersökning sammanslut-
ningar av personer som på det lilla geografiska området, stads-, socken- eller 
bynivån, verkade för inre och yttre mission. En lokal missionsförening var 
en juridisk person som upprättade protokoll över sina beslut. I några fall 
kunde den lokala identiteten utsträckas till häradet då lokala missionsför-
eningar slöt sig samman till en häradsmissionsförening. 

I mars 1856 publicerade prästen Per August Ahlberg (1823–1887) i Lunds 
Missions-Tidning ett förslag till stadgar för missionsföreningar för inre miss-
ion. Dessa föreningars uppgift var att väcka de många döpta i landet till en 
levande tro och skulle bestå av enskilda som valde att ansluta sig.37 De miss-
ionsföreningar som bildades med start på 1850-talet skilde sig från de tidi-
gare genom att de nyare även ägnade sig åt inre mission.38 År 1857 gav Ahl-
berg ut Om den inre Missionens Organisation, en skrift som fick stor bety-
delse för spridandet av missionsföreningstanken.39 Parallellt med missions-
föreningarna bildades sy- och arbetsföreningar vilka genom sitt arbete och 
sina försäljningar och auktioner samlade in betydande medel till missionen.40 

De lokala missionsföreningarna hade behov av att samverka på det reg-
ionala planet. En regional organisation är en sammanslutning av lokala 
missionsföreningar i ett landskap eller ett län. De regionala organisationerna 
var uppbyggda med stadgereglerat medbestämmande för de anslutna lokala 
missionsföreningarna.41 De regionala organisationerna benämndes olika. 

                               
37 Ahlbergs förslag till stadgar finns tryckta in extenso i Rodén 1952, s 486-488. Om 
P. A. Ahlberg, se Hammar 1889; Walli 1918, s 295-298. 
38 Sundkler 1937, s 35; Lundqvist 1977, s 69. Den nyevangeliska rörelsen använde 
begreppen inre och yttre mission för missionsverksamhet inom respektive utom 
Sverige. 
39 Ahlberg 1857; Martling 1958, s 137; Gustafsson 1962, s 274; Lundqvist 1977, s 
69; Larspers 1997. 
40 Lindberg & Berggren 1931, s 299-388; Wejryd 2005. 
41 Den nyevangeliska väckelserörelsen organiserade sig på lokalplanet i lokala miss-
ionsföreningar. Häradsvis kunde rörelsen sammansluta sig till häradsmissionsför-
eningar. Över denna nivå fanns de regionala organisationerna som bestod av sam-
manslutna lokala missionsföreningar i ett landskap eller ett län. Om regionala orga-
nisationer, se Larspers (otryckt) 1993; Larspers 2000; Larspers (otryckt) 2003; Lars-
pers 2010. Som ett slags föregångare till de regionala organisationerna fanns i flera 
områden organisationer uppbyggda som associationer vilka sände ut kolportörer. En 
av dessa var Gästriklands Arbetsförening vilken är särskilt intressant då den styrdes 
av kvinnor medan andra av den samtida rörelsens organisationers styrelser domine-
rades av män, Åberg 1994. För de undersökta regionala organisationerna har jag valt 
att inte ange uppgifter om storlek i form av anslutna/samverkande lokala missions-
föreningar, anställda kolportörer/predikanter, geografisk utbredning eller ekomoni. 
Anledningen till detta är att dessa uppgifter skiftade över tid. För undersökningen är 
det tillräckligt att konstatera att respektive undersökt organisation var den vid den 
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Somliga kallades missionsföreningar, andra ansgarieföreningar, traktatsäll-
skap eller kretsföreningar. De flesta var uppkallade efter det landskap, del av 
landskap eller län där de verkade. Benämningen ansgarieföreningar går till-
baka på ansgarsjubileet 1865, dvs. tusenårsminnet av Ansgars död.42 Utifrån 
undersökningens uppgift att analysera EFS:s förändring över tid koncentre-
ras användningen av termen ”regionala organisationer” till de regionala or-
ganisationer som samverkade med Stiftelsen. 

EFS företräddes ute i landet – med ett Stockholmsperspektiv ”i provin-
sen” – av särskilt utsedda provinsombud. Fram till 1874 var det endast ge-
nom dessa personer, som Stiftelsen hade kontakt med den nyevangeliska 
rörelsens lokala och regionala organ. Det område inom vilket ett provinsom-
bud skulle verka var emellertid inte strikt fixerat till sina gränser. Detta fick 
till följd att det för ett område kunde finnas flera provinsombud, medan det 
för ett annat inte fanns något. Stiftelsens kyrkliga medvetenhet tydliggjordes 
genom att präster inte sällan utsågs till provinsombud och dessa kom att 
utgöra en viktig kontaktlänk mellan landets sk. väckelsepräster och EFS. 
Provinsombuden var utsedda av Stiftelsens styrelse och hade till uppgift att 
övervaka kolportörernas verksamhet, hålla lager av kristen litteratur och på 
andra sätt företräda organisationen. En märklig omständighet var att provin-
sombuden hade både yttrande- och rösträtt vid Stiftelsens styrelsesamman-
träden. Därigenom utgjorde de en utvidgning av denna styrelse.43  

För att företräda EFS utsåg styrelsen också särskilda reseombud, som 
skulle resa runt i landet och genom sin förkunnelse och på annat sätt verka 
för Stiftelsens sak, framför allt genom att inspirera till bildandet av nya miss-
ionsföreningar. Uppgiften som reseombud var tidsbegränsad och en rad 
väckelsepräster kom att åta sig detta uppdrag.44 

Då en viktig uppgift för EFS var att sprida kristen litteratur, startade man 
tidigt tidningar och tidskrifter, liksom ett bokförlag. Tidskriften Budbäraren 
startades 1857. Redan 1834 respektive 1842 hade Missions-Tidning och Pie-
tisten grundats och kom att fungera som konfessionella vägvisare för hela 
den inomkyrkliga nyevangeliska väckelserörelsen. Missions-Tidning över-
togs 1861 av EFS och blev dess organ för den yttre missionen. Pietisten 
ägdes och utgavs av Carl Olof Rosenius fram till hans död 1868. Stiftelsens 

                                                                                                                             
aktuella tiden primära regionala organisationen i det aktuella området som samver-
kade med EFS. 
42 I Ribbner 1957 belyses det tidiga 1800-talets organisatoriska försök på regional 
och nationell nivå till kristen verksamhet på frivillig väg med fokus på traktatsprid-
ning. De av Ribbner analyserade regionala traktatsällskapen var viktiga som inspi-
rationskällor för de senare utvecklade regionala organisationerna, men skilde sig 
från dessa genom att de inte hade lokala missionsföreningar knutna till sig, Ribbner 
1957. 
43 Lundqvist 1977, s 59- 68; Gelfgren 2003, s 65-67. Lundqvist går i sin framställ-
ning flera decennier framåt i tiden. 
44 Gelfgren 2003, s 67-68. 
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bokförlag hade vid 1900-talets början vuxit till det med störst produktions-
volym i Norden.45 

En milstolpe i EFS:s historia passerades 1861, då Stiftelsen beslöt att 
starta sk. yttre mission bland icke kristna folk. Det första missionsinitiativet 
rörde galla-folket i Etiopien. EFS:s utbildningsfrågor kom på så sätt i fokus, 
eftersom en egen missionärsutbildning blev nödvändig. En sådan startade 
1862 med Waldemar Rudin (1833–1921; senare professor i exegetik) som 
föreståndare. Efter ett års verksamhet i Stockholm flyttade utbildningen till 
egendomen Johannelund i Bromma socken, där ”Johannelunds missionsin-
stitut” etablerades.46  

EFS tillkom alltså med syftet att verka för inre mission och utvecklades 
till en aktiv och mångsidig aktör för den nyevangeliska rörelsen. Det var när 
Stiftelsen skulle växa samman med de självständiga, nyevangeliska miss-
ionsföreningarna på lokal och regional nivå, som frågorna om konfession-
alitet och medbestämmande ställdes på sin spets. 
 
Syfte 
Syftet med denna undersökning är att ge ett bidrag till frågan om Svenska 
kyrkans och dess väckelserörelsers möte med det moderna samhället efter 
1850. Detta sker genom att beskriva hur och förklara varför den nyevange-
liska väckelserörelsen strukturellt omformades så att en landsomfattande 
nyevangelisk kyrkolojal riksorganisation fann sin form.  
 
Forskningsuppgift 
Fram till 1870-talets mitt hade den nyevangeliska väckelserörelsen bestått 
dels av från varandra oberoende lokala missionsföreningar och regionala 
organisationer ute i landet, och dels av den 1856 bildade EFS med styrelse 
och centralexpedition i Stockholm, utan formell koppling till missionsför-
eningarna på lokal och regional nivå. När dessa och Stiftelsens expedition i 
Stockholm knöts till varandra uppstod en spänning mellan å ena sidan den 
lokala missionsföreningens och regionala organisationens hävdvunna själv-
ständighet och tradition av medbestämmande47 och å andra sidan EFS:s 
stadgeenliga bundenhet vid den lutherska konfessionella bekännelsen och 
kyrkolojaliteten som man menade borde prägla hela rörelsen. Resultatet blev 
en organisation där å ena sidan de till Stiftelsen anslutna missionsförening-
arna på lokal och regional nivå fick medbestämmande över riksstyrelsens 
verksamhet och å andra sidan denna riksstyrelse fick ett formaliserat ansvar 
för och överinseende över konfessionaliteten i dessa missionsföreningar. 

                               
45 Budbäraren 00/1856; 1/1857; Hofgren 1956, s 93; Gelfgren 2003, s 73-82. Om 
Missions-Tidning, se även Odén 2012. 
46 Lundqvist 1977, s 27. 
47 Med medbestämmande avses i denna undersökning sådant medbestämmande som 
var formellt reglerat i organisationens stadgar. Enbart när en organisations stadgar 
reglerar medbestämmandet kan dessa alltså åberopas. 
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Denna första rikstäckande struktur inom den nyevangeliska väckelserörel-
sen uppkom 1874 i och med att missionsföreningarna från detta år kunde 
ansluta sig till EFS. Spänningarna i den framväxande organisationen skulle 
dock öka under de kommande decennierna, då ett antal direkta konfliktpunk-
ter med teologiska motiv satte denna struktur på prov. 

Genom de teologiska strider som rörelsen genomgick skulle det visa sig 
att strukturen från 1874 inte var tillräckligt stabil och att en förändring var 
nödvändig. Strukturen förändrades därför 1922. Denna undersökning har sitt 
fokus på detta händelseförlopp, från det tidiga skedet på 1870-talet till 1920-
talet. För att förstå EFS:s bildande och förändring visar det sig således nöd-
vändigt, att följa skeendet med särskild hänsyn till spänningen mellan Stif-
telsens krav på evangelisk-luthersk och kyrkolojal konfessionalitet, samt de 
lokala missionsföreningarnas och regionala organisationernas krav på med-
bestämmande i riksorganisationen. 

Det är inte möjligt att förstå den förändrade strukturen om man bortser 
från de teologiska strider som i två vågor påverkade rörelsen under decenni-
erna runt sekelskiftet 1900. Tvärtom tydliggör dessa teologiska konflikter 
hur spänningen mellan konfessionalitet och medbestämmande hela tiden var 
i centrum i utformandet och förändringen av denna struktur. 

Tidigare forskning har visat att EFS bildades som association 1856 och 
successivt utvecklades till att bli ett folkrörelseorgan genom att öppna för 
medbestämmande.48 Den har även visat att konfessionen var viktig för Stif-
telsens styrelse,49 men ingen tidigare undersökning har analyserat hur EFS 
relaterade till sin konfession i öppnandet för medbestämmande eller vilken 
roll den nyevangeliska väckelserörelsen organiserad på regional nivå spelade 
i denna förändring. Uppgiften i denna undersökning blir därmed dubbel: (a) 
att analysera EFS:s öppnande för medbestämmande utifrån Stiftelsens relat-
ion till sin konfession och (b) att genomgående analysera denna förändring 
ur ett regionalt perspektiv, dvs. analysera hur det regionala planet relaterade 
till EFS.  
 
Huvudfrågor 
Avhandlingens huvudfrågor blir därför: 
 
Varför blev de båda kraven på konfessionalitet och medbestämmande en 
konfliktpunkt när EFS och de olika nyevangeliska missionsföreningarna gick 
samman till en rikstäckande organisation? Hur tillgodosågs därvid dessa 
krav och hur påverkade de EFS:s organisatoriska förändring? Vilken roll 
spelade rörelsens regionala organisationer i detta? 

                               
48 Lundqvist 1977; Lundqvist 1982; Gelfgren 2003. Många associationer förknippas 
med den framryckande medelklassen. I EFS:s fall bestod dock stora delar av styrel-
sen av högreståndspersoner. 
49 Lundqvist 1977, s 25-38; Carlsson 1979, s 30-35; Wiklund 1979, s 12-17. 
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Dessa huvudfrågor kommer att prövas i två avgränsade perioder av teolo-
giska konflikter där EFS:s struktur och konfessionslinje sattes på prov. Dessa 
teologiska konflikter undersöks i var sitt kapitel. I båda fallen utmanade 
missionsföreningarnas medbestämmande riksorganisationens krav på kon-
fessionalitet. I den första perioden av teologisk konflikt (om nattvarden, be-
kännelsen och försoningen) riktades kritik mot EFS för att dess konfession-
alitet var alltför rigid och snäv. Under den andra perioden (bibelsynsstriden) 
riktades tvärtom kritik mot Stiftelsen för att den inte ytterligare ville reglera 
eller förstärka sin konfessionalitet. Det påtagliga resultatet av konflikterna i 
ett bredare kyrkohistoriskt perspektiv var bildandet av Svenska Missionsför-
bundet (1878) och Missionssällskapet Bibeltrogna vänner (1911). 

Ur ett organisatoriskt perspektiv gick EFS segrande ur båda dessa kon-
fliktperioder, men förlorade samtidigt stora delar av sina understödjande 
missionsföreningar. För Stiftelsen innebar konfliktperioderna både en pröv-
ning och en konsolidering av den egna organisationens grundidé i vilken 
dess konfessionalitet utgjorde en viktig del. 

Ett tredje undersökningskapitel koncentreras till händelserna kring 1920 
när EFS till stora delar förändrade sin struktur. 

För att utröna varför de undersökta regionala organisationerna kom att ut-
vecklas åt skilda håll under tider av teologiska konflikter prövas i undersök-
ningen några tentativa förklaringsmodeller för varför en regional organisat-
ion valde att (fortsätta att) samverka med EFS. 

För att besvara de ställda frågorna prövas om det hade betydelse om det i 
den aktuella regionala organisationen 

a) fanns EFS:s provinsombud engagerade 
b) fanns en sedan tidigare inbyggd lojalitet med EFS  
c) fanns vilja till nära samverkan med Svenska kyrkans församlingar i 

området 
d) fanns präster i styrelsen 
e) fanns enskilda starka individer  –  vilka hade den lokala och region-

ala rörelsens förtroende  –  och hur dessa agerade  

För 1870-talets strid, när de med EFS samverkande undersökta regionala 
organisationerna var många och fördelade över hela landet, läggs även sär-
skild vikt vid det geografiska områdets socioekonomiska och kulturella för-
ändring som möjlig grund för deras agerande. 

 
Forskningsläget 
Den nyevangeliska väckelserörelsen och EFS hör till ett av de mest analyse-
rade områdena i svensk efterreformatorisk kyrkohistoria. Rörelsen och Stif-
telsen har tidigare undersökts som uttryck för folklig mobilisering och uti-
från sin kyrkolojala och sin bekännelsemässiga identitet. Flera undersök-
ningar har undersökt EFS och den nyevangeliska rörelsen utifrån deras in-
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omkyrkliga position, dvs. relation till Svenska kyrkans officiella nivå i form 
av stift och församlingar. Detta perspektiv finns givetvis med i denna under-
sökning men här undersöks särskilt relationerna inom rörelsen i vid mening 
och främst mellan EFS och rörelsens regionala organisationer. Detta per-
spektiv utgör en del av undersökningens avgränsning och är undersökning-
ens viktigaste bidrag till forskningen. 

I undersökningen Församlingstanken i Svenska Missionsförbundet. En 
studie i den nyevangeliska rörelsens sprängning och Svenska Missionsför-
bundets utveckling till o. 1890 (1964) analyserar Bror Walan hur delar av 
den nyevangeliska väckelserörelsen under 1870-talet radikaliserades och 
utifrån Nya Testamentets församlingsideal och ur ett medbestämmandeper-
spektiv byggde sk. troendeförsamlingar. Walan undersöker hur Svenska 
Missionsförbundet byggde sin konfessionella identitet och hur detta kombi-
nerades med de lokala missionsförsamlingarnas självbestämmande. I Orga-
nisation och bekännelse. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och Svenska 
kyrkan 1890–1911 (1977) behandlar Karl Axel Lundqvist hur EFS genom 
framväxten av Svenska kyrkans församlingsrörelse och av rädsla för att ge-
nom denna helt underordnas kyrkan från sekelskiftet 1900 byggde en egen 
samfundsliknande struktur och hur riksorganisationen påverkades av den 
bibelsynsstrid som pågick i den nyevangeliska väckelserörelsen där EFS:s 
styrelse anklagades för att ha avvikit från sin ursprungliga bibelsyn. Lun-
dqvist har i sin undersökning EFS i demokratins tidevarv (1982) visat hur 
EFS åren runt 1920 mycket utifrån samhällsförändringen öppnade för utvid-
gat medbestämmande för de anslutna missionsföreningarna, hur Stiftelsen 
etablerade sin distriktsstruktur, som tolkas som en decentralisering, och hur 
rörelsen utformade sin verksamhet. Inte minst visar Lundqvist i denna 
undersökning hur den ungdomsrörelse i början av 1900-talet som organise-
rades i De Ungas Förbund (DUF) gav EFS en ännu friare prägel i relationen 
till Svenska kyrkan. Ett annat viktigt resultat av EFS i demokratins tidevarv 
är att den visar att EFS fortsatte att bygga en samfundsliknande struktur. I 
hans tredje här refererade undersökning Från prästvälde till lekmannastyre. 
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen som inomkyrklig lekmannarörelse i Skel-
leftebygden 1875–1923. Speglat i riksperspektivet (2008) skildrar Lundqvist 
hur den kyrkolojala nyevangeliska rörelsen i Skellefteområdet kom att bygga 
egna strukturer anslutna till EFS och DUF, hur EFS bistod i detta, hur för-
samlingsrörelsen påverkade i denna förändring och hur en konkurrenssituat-
ion mellan Stiftelsen och Svenska kyrkan uppkom i denna del av landet. 
Stefan Gelfgren har i Ett utvalt släkte. Väckelse och sekularisering – Evan-
geliska Fosterlands-Stiftelsen 1856–1910 (2003) visat på religionens föränd-
rade roll under slutet av 1800-talet och hur EFS omformades från sin start till 
1910. Gelfgren analyserar i sin undersökning Stiftelsens demokratisering och 
förändring till att få en samfundsliknande struktur och hur verksamheten 
skiftade för att möta nya tider. 
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För att klarlägga det historiska förloppet, hur den nyevangeliska väckelse-
rörelsen successivt växte samman i en gemensam riksorganisation under 
EFS:s styrelses ledning, är det nödvändigt att rikta fokus på etableringen av 
rörelsens regionala struktur. Denna regionala nivå har hittills till stor del stått 
vid sidan av forskningens intresse. Föreliggande undersökning vill visa på 
betydelsen av det regionala planet som organisationsnivå, förbindelselänk 
och samverkansplats för den nyevangeliska rörelsen. Då de regionala organi-
sationerna var vända både mot lokalplanet (de lokala missionsföreningarna), 
och mot riksplanet (EFS:s styrelse med dess verksamhet), är denna nivå av 
särskilt intresse för att klarlägga den nyevangeliska rörelsens förändring och 
nationella samverkan under den period som här undersöks. 

Den nyevangeliska rörelsens regionala organisationer och deras betydelse 
har som sagt tidigare enbart i liten grad uppmärksammats. Tolkningen av de 
regionala organisationerna och deras betydelse inom rörelsens spridning, 
förändring och organisatoriska uppdelning skiljer sig mellan de berättare och 
analytiker som tidigare närmat sig dem. Att de regionala organisationerna i 
sin egen historieskrivning, t. ex. i jubileumsskrifter, tillmätt sig själva stor 
betydelse förvånar inte. Detta material har visserligen ett uttalat regionalt 
perspektiv och innehåller viktiga iakttagelser, men är till sin karaktär tenden-
tiöst och förmår heller inte alltid att sätta in de regionala organisationerna i 
sina historiska, sociala, politiska eller organisationsmässiga sammanhang.50 

Av vetenskapliga studier som analyserat den nyevangeliska rörelsens reg-
ionala plan förtjänar särskilt Göran Åbergs forskning rörande Jönköpings 
Missionsförening, som resulterat i undersökningarna Enhet och frihet – Stu-
dier i Jönköpings missionsförenings historia med särskilt beaktande av or-
ganisationens förhållande till Svenska kyrkan, Evangeliska Fosterlandsstif-
telsen och Svenska Missionsförbundet (1972) och Sällskap – samfund. Stu-
dier i Svenska alliansmissionens historia fram till 1950-talets mitt (1980), att 
betonas. I dessa finns ett uttalat regionalt perspektiv där en enskild regional 
organisation, Jönköpings Missionsförening, och även dess relation till EFS 
och SMF, analyseras. I sina undersökningar visar Åberg hur en regional 
organisation kunde förbli självständig och inte ansluta sig till någon riksor-
ganisation. Åbergs forskning, med sitt framlyftande av den regionala nivån, 
varför främst hans först nämnda undersökning utgör en viktig utgångspunkt 
när det gäller att etablera det regionala perspektivet på hela det aktuella hän-
delseförloppet. I sitt brett upplagda arbete Svensk kyrkogeografi (1957) har 
även Berndt Gustafsson uppmärksammat den regionala struktur som den 
nyevangeliska väckelserörelsen utvecklade under sitt första organisations-
stadium. Ett annat arbete som har ett regionalt perspektiv är Nils Rodéns 
biografi Olof August Welin: En småländsk läsarhövding (1955) som, även 

                               
50 Exempel på dessa jubileumsböcker och översiktsverk är, förutom lokala och reg-
ionala jubileumspublikationer, Ekman 1896-1902; Andersson 1928; Andersson 
1929. För publicerade jubileumsskrifter och forskning, se Solberg 1981. 
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om en enskild person står i centrum, ingående behandlar den regionala orga-
nisationen Östra Smålands Missionsförening.51 

Utifrån relationen mellan den nyevangeliska väckelserörelsen och 
Svenska kyrkan i Lunds stift undersöker Karl-Johan Tyrberg i Lekmanna-
verksamheten och församlingens förnyelse. Debatter och strävanden inom 
Lunds stift 1848 – omkr. 1860 (1972) bland annat Västra Skånes Missions-
förenings och Kristianstads Traktatsällskaps första verksamhetsår, men be-
handlar även lekmannaengagemanget i stort i Lunds stift under 1840- och 
1850-talen. Han analyserar hur detta engagemang kunde leda till förnyelse 
av församlingslivet men samtidigt riskerade att utvecklas i separatistisk rikt-
ning. Martin Gidlund behandlar i Kyrka och väckelse inom Härnösands stift 
från 1840-talet till omkring 1880 (1955) de regionala organisationerna Me-
delpads Lutherska Missionsförening, Jämtlands Läns Missionsförening och 
Ångermanlands Lutherska Missionsförening, och har som huvudsyfte att 
lyfta fram olika väckelserörelser i Härnösands stift och analysera deras in-
ställning till kyrkosamfundet. Tonvikten ligger vid analysen av de nyevange-
liska och baptistiska väckelserörelserna och vid Svenska kyrkans agerande i 
de frågor som dessa rörelser aktualiserade, men även vid de skilda landskap-
ens socioekonomiska förändring och därtill kopplad religiös differentie-
ring.52 

Bror Walans bok Församlingstanken i Svenska Missionsförbundet (1964), 
som tecknar och analyserar SMF:s uppbyggnad under dess första tid, visar 
att den organisatoriska uppdelningen av den nyevangeliska rörelsen pågick 
under hela 1880-talet och har som tes att SMF såg som sin huvuduppgift att 
skapa förutsättningar för fungerande lokala fria församlingsbildningar. Carl 
Henrik Martling undersöker i Nattvardskrisen i Karlstads stift (1958) hur 
olika påverkansfaktorer resulterade i nedbrytningen av nattvardsseden och 
det kollektiva kyrkolivet i Värmland och Dalsland under andra hälften av 
1800-talet. Han lägger i undersökningen vikt vid den separatistiska delen av 
den nyevangeliska rörelsens agerande, främst Värmlands Ansgarieförening, 
som en del av dessa påverkansfaktorer. Sven Gustafsson betonar i Nyevan-
gelismens kyrkokritik (1962) den nyevangeliska väckelserörelsens kritik av 
Svenska kyrkan och lyfter även fram rörelsens regionala struktur.53 Karin 
Johansson poängterar i Några västgötakolportörer. En studie av några väst-
götakolportörers relationer till varandra, till läsarna, till EFS och till 
Svenska kyrkan 1865–1894 (2001) hur kolportörer kunde uppfatta det som 
en svårighet för deras arbete när en regional struktur saknades.54 

                               
51 Åberg 1972; Åberg 1980; Gustafsson 1957; Rodén 1955. Fram till 1875 bar Östra Små-
lands Missionsförening namnet Nordöstra Smålands Missionsförening, Rodén 1955, 
s 40. Jag har dock valt att konsekvent benämna denna regionala organisation Östra 
Smålands Missionsförening. 
52 Gidlund 1955; Tyrberg 1972. 
53 Martling 1958; Gustafsson 1962; Walan 1964. 
54 Johansson 2001. 
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Förutom dessa undersökningar återfinns de regionala organisationerna i 
ytterligare något arbete, men då mer i periferin som del av en bakgrunds-
teckning. Som exempel på den sistnämnda kategorin arbeten kan främst Nils 
Rodéns biografi Hans Jacob Lundborg. En pil på Herrens båge (1961) näm-
nas, som är en monografi över prästen Hans Jacob Lundborg som var bety-
delsefull såväl för EFS som den nyevangeliska rörelsens regionala struktur. 
Av andra biografiska undersökningar bör Björn Svärds arbete Väckt präst 
och församling. En studie av A. P. Falks utveckling som väckelseman i 
Stockholm och kyrkoherde i Kumla 1856–1900 (otryckt teol. lic.-avhandling, 
Uppsala universitet, 1970) nämnas, vilket är betydelsefullt i detta samman-
hang då Falk var styrelseordförande för den regionala organisationen Örebro 
Läns Ansgarieförening och även agerade på det nationella planet.55 

2. Källmaterial 
Undersökningen baseras på en genomgång av bevarat källmaterial rörande 
de regionala organisationerna. Det undersökta källmaterialet består av olika 
typer av handlingar, främst protokoll, korrespondens, ekonomiska rapporter 
och tryckt material som programblad, regionala missionstidskrifter och cir-
kulär. Detta källmaterial finns inte samlat utan bevaras i olika typer av arkiv 
på de lokala orterna. Någon samlad framställning av den nyevangeliska 
väckelserörelsens organisation eller historia på mellannivån har tidigare inte 
gjorts. För att här göra detta, har källmaterial från regionala organisationer 
från olika delar av landet samlats och analyserats. 

Kvaliteten på de regionala organisationernas bevarade arkiv varierar. 
Några av arkiven är välordnade, omfångsrika och återfinns ordnade i öppna 
forskningsarkiv. Andra finns i privata arkiv tillhörande respektive regional 
organisation och är inte ordnade. Författaren har i dess fall använt termerna 
”protokollsbok” (PB) och ”kassabok” för att belägga anförda uppgifter. För 
en del regionala organisationer finns inte så mycket källmaterial bevarat och 
andras bevarade handlingar har inte till sin helhet alltid lokaliserats eller är 
förkomna. 

Protokoll, medlemsmatriklar och i viss mån ekonomiska redogörelser och 
korrespondens från EFS:s, Svenska Missionsförbundets och Missionssäll-
skapet Bibeltrogna Vänners arkiv har också använts. 

3. Tillvägagångssätt, metod och disposition 
Undersökningen inleds med ett kapitel där den organisatoriska relationen 
mellan EFS och de regionala organisationerna till och med 1874 undersöks 

                               
55 Rodén 1961; Svärd (otryckt) 1970. 
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och analyseras. Den struktur som då sjösattes skulle komma att sättas på 
prov i två perioder av teologisk konflikt. Vardera av dessa konfliktperioder, 
nattvarden, bekännelsen och försoningen (kapitel III) samt bibelsynen (kapi-
tel IV), ägnas varsitt kapitel. Efter dessa konfliktperioder förändras riksorga-
nisationens struktur ännu en gång. Denna förändring undersöks och analyse-
ras i kapitel V. Undersökningen avslutas med ett sammanfattande analys-
kapitel. 

Fallstudier 

Under perioden fanns sammanlagt 36 regionala organisationer knutna till 
den nyevangeliska rörelsen som samverkande med EFS. Ett representativt 
urval av dessa har gjorts, sk. fallstudier.56 

Av tidigare forskning vet vi att olika geografiska delar av Sverige under 
undersökningsperioden förändrades på skilda sätt och i olika takt socioeko-
nomiskt, politiskt, kulturellt och religiöst.57 Utifrån detta är det viktigt att 
fallstudieorganisationerna kommer från skilda delar av landet. De kommer 
på så sätt att spegla bredden av den samhälleliga och religiösa förändringen 
under perioden. 

Den metod som använts för att få en så god spridning som möjligt på fall-
studierna är att ett urval gjorts, baserat på en etablerad regionindelning av 
landet. Med utgångspunkt i de olika landsdelarnas socioekonomiska, poli-
tiska och kulturella förändring under 1800-talet har olika forskare presenterat 
generaliserade geografiska regionindelningar, ett slags raster, där de enskilda 
regionerna kännetecknas av en liknande förändring: 

Peter Aronsson har gjort en forskningsöversikt över denna typ av region-
indelningar, Regionernas roll i Sveriges historia (1995), och har utifrån so-
cioekonomiska skillnader och hur det lokala självstyret förändrades föresla-
git en indelning av landet i fyra regioner: (a) de tidigare danska områdena i 
Sydsverige, (b) Västsverige, (c) Östsverige och (d) Norrland.58 I ett försök 
till syntes av presenterade regionindelningar har Henrik Olsson föreslagit en 
differentierad indelning av landet i fem geografiska regioner – 1) Skåne, 2) 
Sydöstra Götaland, 3) Västsverige, 4) Östsverige och 5) Bergslagen – Södra 
Norrland – baserad på tidigare forskning om regionala skillnader och egna 
analyser av de självägande böndernas politiska agerande under 1800-talet via 
sina riksdagsmän. Olsson har valt att inte dela in Västernorrlands, Västerbot-
tens eller Norrbottens län i någon region på grund av mindre tydliga resultat 
för dessa delar av landet.59 Den följande framställningen utgår ifrån Henrik 

                               
56 För fallstudier i forskning, se Merriam 1994. Jag tackar teol. dr. lektor Anders 
Sjöborg för värdefulla synpunkter vad gäller de kyrkogeografiska frågorna. 
57 Olsson 1998, s 178-247. 
58 Olsson 1998, s 23-24. Peter Aronsson har gjort en forskningsgenomgång över 
regionindelning, Aronsson 1995.  
59 Olsson 1998. Se särskilt Olsson 1998, s 178-247. 
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Olssons regionindelning av landet och benämner regionerna ”landsdelar”. 
Vidare benämns Olssons region Skåne för landsdelen ”Södra Götaland” och 
Olssons region Bergslagen – Södra Norrland delas upp i två landsdelar: 
”Bergslagen” och ”Nedre Norrland”, och kompletterar framställningen med 
landsdelen ”Övre Norrland” som Olsson inte analyserar. 

Även om en indelning med geografiskt stora landsdelar är ett trubbigt in-
strument är denna indelningsprincip intressant eftersom större strukturer och 
överensstämmelser – om än starkt förenklade – framträder. Henrik Olssons 
här aktuella regionindelning, och andra försök till liknande indelningar, har 
dock enbart små möjligheter att differentiera separata geografiska områden 
med avvikande förändring från regionen som helhet. På detta sätt delas även 
städer, uppväxande järnvägssamhällen, marknadsplatser, fiskelägen och 
andra orter med snabbare och annorlunda socioekonomisk förändring in i sin 
aktuella region. Detta trots att religionssociologisk forskning visat att dessa 
ofta hade en från omkringliggande områden avvikande socioekonomisk, 
politisk, kulturell och religiös förändring. Alternativet vore en mycket långt 
gången differentierad indelning av landet med alltför små ”regioner” varvid 
det övergripande samlande perspektivet skulle gå förlorat. 

Henrik Olssons regionindelning kombineras i denna undersökning med 
religionssociologisk forskning kring kyrklig sed, väckelserörelsernas styrka 
och frikyrkorörelsens utbredning under undersökningsperioden.60 Den an-
vända indelningen bygger på religionssociologisk konsensus där summan 
ger Sveriges religionssociologiska och socioekonomiska mångfasettering 
under undersökningsperioden.61 
 
Indelning i landsdelar 
Södra Götaland (Skåne och södra Halland) 
Landskapet Skåne och södra Halland bildar i det följande en egen landsdel 
skild från övriga Götaland då det går en kulturellt och historiskt betingad 

                               
60 Denna undersökning använder sig av den av Jan Carlsson benämnda ”äldre” kyr-
kogeografiska religionssociologiska traditionen, dvs. Rundgren 1897; Lundman 
1942; Södergren 1945; Brilioth 1946; Gustafsson 1957, undersökningar vilka, sär-
skilt Lundman 1942, Brilioth 1946 och Gustafsson 1957, med sin breda och geogra-
fiska inriktning bildade skola. De religionssociologiska undersökningarna från 1970-
talet och framåt tas inte hänsyn till i denna undersökning då de enligt Carlsson a) 
enbart analyserar Svenska kyrkans ställning och b) berör en senare tidsperiod än den 
undersökningsperiod som här är aktuell, Carlsson 1990, s 9-12, 15. Huvuddragen i 
Berndt Gustafssons kyrkogeografiska regionindelning för undersökningsperioden, 
presenterad i Gustafsson 1957, har bekräftats av senare kyrkogeografisk forskning, 
Carlsson 1990, s 10, 19. Med frikyrkorörelsen år 1900 avser Sven Lundkvist SMF, 
Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige, Lundkvist 1977, s 71.  
61 Ingående län omnämns alternerande med tidigare och nuvarande (2012) benäm-
ningar. 
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gräns vid Varberg.62 Norra Halland hade under 1800-talet mer kontakter 
norrut mot övriga Västsverige medan södra Hallands kontakter främst gick 
söderut mot Skåne.  

I landsdelen Södra Götaland fanns en konservativ politisk hållning under 
första hälften av 1800-talet. Jordbruket utvecklades expansivt, men till skill-
nad från vad som var fallet i Västsverige resulterade inte detta i politisk 
radikalism. I Södra Götaland fanns stora socioekonomiska skillnader mellan 
befolkningsgrupperna. Trots att adeln enbart utgjorde en mycket liten del av 
befolkningen ägde och kontrollerade den en stor del av jorden. De socioeko-
nomiska differenserna gav vid flera tillfällen under 1800-talet upphov till 
öppna konflikter. De självägande böndernas gårdar var ofta små vilket fick 
som följd att de sökte sig utkomst även genom att sälja sin arbetskraft.63 
Skillnaderna mellan de självägande bönderna och de obesuttna var i många 
fall mycket liten.64 Förändringen för jordbruket genom omfattande jordskif-
tesreformer och en tidig industrialisering i denna landsdel kan ha bidragit till 
att de självägande bönderna senare radikaliserades politiskt och önskade 
reformer.65 

Södra Götaland uppvisade en stark kyrklig sed under 1800-talet och hör 
till Berndt Gustafssons ”det kyrkliga Syd-Sverige”, men hade betydligt sva-
gare äldre kyrkolojala väckelser, än vad exempelvis Västsverige hade. Folk-
rörelserna hade överlag svårigheter att etablera sig och växa i Södra Götal-
and. Undantaget utgjordes av arbetarrörelsen som blev stark i Malmöhus 
län.66 Religiöst betonar Berndt Gustafsson den nyevangeliska väckelserörel-
sens styrka i Skånes skogsbygd och hur den främst kom att ha sin koppling 
till EFS medan Svenska Missionsförbundets (SMF) närvaro var avgjort sva-
gare i hela landsdelen.67 Frikyrkorörelsens andel av befolkningen där var 
enligt Sven Lundkvist år 1900 mindre än två procent.68 

                               
62 Aronsson 1995, s 82; Olsson 1998, s 239-240. Att notera är att norra Halland i 
denna uppdelning hör hemma i Västsverige, medan södra delen av landskapet upp-
visade stora likheter med landskapet Skåne och därför hör till Södra Götaland. 
63 Olsson 1998, s 240-243. 
64 Olsson 1998, s 242-243. 
65 Olsson 1998, s 242-243. 
66 Aronson 1995, s 82; Olsson 1998, s 239-244. Om den kyrkliga seden, se Rund-
gren 1897, s 67, 74; Lundman 1942, s 5, 28-30; Brilioth 1946, s 57; Gustafsson 
1957, s 5; Carlsson 1990, s 15-19. 
67 Gustafsson 1957, s 144.  
68 Lundkvist 1974 redovisar kartografiskt frikyrklighetens utbredning år 1900 läns-
vis. Kartorna bygger på sifferuppgifter från Forskningsavdelningens Klassamhället: 
Folkrörelserna, Historiska institutionen vid Umeå universitet, insamlade material, 
Lundkvist 1974, s 30 not 5. I Lundkvist 1974, s 29 delas frikyrklighetens utbredning 
år 1900 länsvis i intervallerna a) under två procent av befolkningen, b) mellan två 
och fem procent av befolkningen, c) mellan fem och åtta procent av befolkningen 
och d) över åtta procent av befolkningen. I såväl dåvarande Malmöhus, som Kristi-
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Sydöstra Götaland (Gotland och Blekinge samt Kronobergs och Kalmar län) 
Sydöstra Götaland kännetecknades under 1800-talet av ”eftersläpning” på 
flera områden. Jordbruksexpansionen, industrialiseringen och urbaniseringen 
gick i förhållande till andra landsdelar långsamt, ekonomin stagnerade och 
den agrara strukturen bevarades i stor utsträckning. Fattigdomen var utbredd 
och emigrationen, med undantag för Gotland, var stor.69 I religiöst hänse-
ende liknade det geografiska området delvis Västsverige med en stark ställ-
ning för Svenska kyrkan och gammalkyrklig prägel. Sydöstra Götaland hör 
till Berndt Gustafssons ”det kyrkliga Syd-Sverige”. När landskapet Småland 
delas upp så att Kalmar län och Kronobergs län räknas till Sydöstra Götaland 
och Jönköpings län till Västsverige framträder närvaron av de äldre kyrkolo-
jala väckelserna för Kronobergs och Kalmar läns del och den frikyrkliga 
framväxten för Jönköpings län tydligt. Sydöstra Götaland dominerades av 
bönder och adelns jordinnehav var litet. Trots detta var andelen statare rela-
tivt stor. Sammantaget präglades området politiskt, socioekonomiskt, kultu-
rellt och religiöst av konservatism och traditionsbundenhet.70 

Berndt Gustafsson beskriver hur den nyevangeliska väckelserörelsen i 
västra och mellersta Blekinge förblev kyrkolojal och i ett nära samarbete 
med EFS medan SMF fick större ingång i östra delen av landskapet och pe-
kar på Karlskrona stads betydelse alltsedan 1700-talet som ”inkörsport” för 
nya religiösa strömningar. Kronobergs och Kalmar län var mycket påver-
kade av äldre kyrkolojala väckelser, men även den nyevangeliska rörelsen 
vann där anhängare. På Gotland gick en stor del av den nyevangeliska rörel-
sen på den södra delen av ön i separatistisk riktning, medan rörelsen på den 
norra delen förblev kyrkolojal.71 Sven Lundkvist har visat att frikyrkorörel-
sen år 1900 bestod av mindre än två procent av befolkningen i Blekinge, 
Kronobergs och Kalmar län men mellan fem och åtta procent av befolkning-
en på Gotland.72 
 
Västsverige (Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs och  
Jönköpings län samt Norra Halland) 
Detta geografiska område präglades under 1800-talets första hälft av ett ex-
pansivt marknadsorienterat jordbruk och kraftig befolkningstillväxt där ny-
odling och havreexport var viktiga inslag. Jordbrukets expansion stagnerade 
dock från 1860-talet. Detta avbräck fick som konsekvens att ett offensivt 

                                                                                                                             
anstads och Hallands län var år 1900 mindre än två procent av befolkningen frikyrk-
lig.  
69 Olsson 1998, s 244-247. 
70 Rundgren 1897, s 67, 74; Lundman 1942, s 5, 28-30; Brilioth 1946, s 57; Gus-
tafsson 1957, s 21, 27; Carlsson 1990, s 15-19; Olsson 1998, s 244-247. Olsson 
1998, s 244 diskuterar i sin regionindelning vart Kalmar och Kronobergs län bör 
höra. 
71 Gustafsson 1957, s 146-148, 154-155. 
72 Lundkvist 1974, s 29. 
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reforminriktat politiskt klimat byttes i ett defensivt konservativt. De äldre 
kyrkolojala väckelserna kring ledare som Henric Schartau (1768–1825) och 
Jacob Otto Hoof (1768–1839) förstärkte denna konservativa tendens i sam-
hällsklimatet. De kyrkolojala väckelsernas inflytande resulterade i en lång-
sammare religiös förändringstakt i denna landsdel i jämförelse med landet i 
övrigt och i att de senare framkomna folkrörelserna fick svårare att etablera 
sig där, särskilt i Bohuslän och norra Halland. För den nyevangeliska rörel-
sen innebar detta att regionala organisationer inte bildades i hela området 
under undersökningsperioden och att rörelsens organisationsnivå överlag var 
lägre än i många andra delar av landet. Jönköpings län avvek dock och präg-
lades av en stark frikyrklighet.73 Landsdelen utgjorde den nordvästliga delen 
av Berndt Gustafssons ”det kyrkliga Syd-Sverige”. Av Älvsborgs och Ska-
raborgs läns befolkning var år 1900 mellan tre och fem procent frikyrkliga 
medan andelen för dåvarande Göteborgs- och Bohus och norra delen av Hal-
lands län var under två procent. Jönköpings läns befolkning bestod samma år 
av mellan tre och fem procent frikyrkliga.74  
 
Östsverige (Stockholms, Uppsala, Västmanlands,  
Södermanlands och Östergötlands län) 
Böndernas ställning i landsdelen Östsverige var svagare då jordbruket där 
dominerades av en ”aristokratisk godskultur” som kontrollerade de obesuttna 
grupperna och frälsebönderna. Även i Östsverige var jordbrukskonjunktu-
rerna goda under 1800-talets första hälft, men jordbruket fick inte samma 
expansion i denna del av landet som i Västsverige. Även i Östsverige skedde 
en omsvängning i bondegruppens politiska inställning från reforminriktning 
till konservatism, men detta skedde här senare och kom mer att påverkas, 
förutom av jordbrukets kris, av industrialiseringen och emigrationen. Reli-
giöst hör landsdelen till Berndt Gustafssons ”det kyrkligt mindre livaktiga 
Mellan-Sverige” och kännetecknas av att det i stor utsträckning saknades 
äldre kyrkolojala väckelser medan frikyrkligheten växte sig stark mot slutet 
av 1800-talet.75 De motkrafter mot separatistiska rörelser som de äldre kyr-
kolojala väckelserna utgjorde i Västsverige fanns inte i samma utsträckning i 
Östsverige. Berndt Gustafsson lyfter i sin bygdebeskrivning fram SMF:s 
starka ställning i Uppland, Västmanland och Stockholmsområdet.76 År 1900 
bestod befolkningen i Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Östergöt-
lands län av mellan tre och fem procent frikyrkliga medan Västmanlands län 
uppvisade mellan fem och åtta procent.77 

                               
73 Gustafsson 1957, s 150-151; Olsson 1998, s 232-235. 
74 Rundgren 1897, s 67, 74; Brilioth 1946, s 57; Gustafsson 1957, s 21; Lundkvist 
1974, s 29; Carlsson 1990, s 15-19. 
75 Rundgren 1897, s 67; Lundman 1942, s 5, 16-17; Brilioth 1946, s 19, 57; Gus-
tafsson 1957, s 21; Olsson 1998, s 235-239.  
76 Gustafsson 1957, s 160-161. 
77 Lundkvist 1974, s 29. 
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Bergslagen (Värmlands, Örebro och Dalarnas län)  
Jordskiftesreformerna hade jämförelsevis endast i ringa grad berört landsde-
len Bergslagen som istället till stor del kännetecknades av en äldre agrar 
struktur med ett självhushållsinriktat jordbruk. Landsbygden dominerades 
under första hälften av 1800-talet av självägande bönder. Den sociala struk-
turen och den egalitära ideologin resulterade i att antalet konflikter blev lågt. 
Bergslagen förändrades under 1800-talets första hälft genom bergsbrukets 
expansion och framväxten av järnbruk där patriarkala drag och skarpare 
sociala gränser utgjorde en del av samhällsbilden. Under andra hälften av 
1800-talet skedde snabba förändringar genom industrialisering och utveckl-
ingen av skogsbolag över hela landsdelen. Området radikaliserades politiskt 
och folkrörelserna utvecklades. De snabba förändringarna resulterade i att 
äldre socioekonomiska strukturer försvagades och att nya gemenskaper, 
bland annat mellan arbetare och småbrukare, växte fram.78 

Religionssociologiskt hör landsdelen till det av Berndt Gustafsson be-
nämnda ”kyrkligt mindre livaktiga Mellan-Sverige”. Gustafsson visar i sin 
bygdebeskrivning hur den nyevangeliska väckelserörelsen där till största 
delen blev separatistisk och kom att organiseras inom SMF.79 Värmlands län 
och Örebro län hade år 1900 en andel frikyrkliga av befolkningen på mellan 
fem och åtta procent. För Dalarnas län var motsvarande andel mellan tre och 
fem procent.80 
 
Nedre Norrland (Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län) 
Landsdelen Nedre Norrland hörde under undersökningsperioden till de eko-
nomiskt mer expansiva delarna av landet genom sin snabba och förhållande-
vis tidiga industrialisering. Inte minst viktiga var det framväxande mer inten-
siva skogsbruket, den uppväxande sågverksindustrin och hamnarna.81 Jämt-
land och Härjedalen var inte lika ekonomiskt expansiva, men har ändå förts 
till denna landsdel. Nedre Norrland hör religionssociologiskt till Berndt Gus-
tafssons ”det medelmåttigt kyrksamma Nord-Sverige” och folkrörelserna, 
bland dem frikyrkorörelsen, vann tidig ingång.82 Andelen frikyrkliga var för 
Gävleborgs län mellan fem och åtta procent.83 Andelen frikyrkliga av Väs-
ternorrlands läns befolkning år 1900 var mellan tre och fem procent, mycket 

                               
78 Olsson 1998, s 227-232. 
79 Rundgren 1897, s 67; Lundman 1942, s 5, 11-14, 16-19; Brilioth 1946, s 19, 57; 
Gustafsson 1957, s 21, 159-163. 
80 Lundkvist 1974, s 29. 
81 Gidlund 1955, s 4-5, 201, 211-213, 215-221. 
82 Rundgren 1897, s 67, 74; Lundman 1942, s 5, 19-21; Brilioth 1946, s 19, 57; Gus-
tafsson 1957, s 21. 
83 Lundkvist 1974, s 29. 
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tack vare starkt inslag av baptism i Medelpad.84 För Jämtlands län var ande-
len frikyrkliga av befolkningen under två procent.85 
 
Övre Norrland (Västerbottens och Norrbottens län) 
Henrik Olsson karaktäriserar Västerbottens och Norrbottens län under 1800-
talet, även om dessa inte regionindelas i hans undersökning, som konserva-
tiva och mindre reforminriktade.86 Religionssociologiskt hör landsdelen 
Övre Norrland till Berndt Gustafssons ”det medelmåttigt kyrksamma Nord-
Sverige” och området påverkades starkt av laestadiansk väckelserörelse i 
Tornedalen och nyevangelisk väckelserörelse över hela landsdelen, inte 
minst kusttrakterna. Detta var C. O. Rosenius hemområde och här lästes 
hans Pietisten och andra skrifter i stor omfattning. I sina skrifter kunde Ro-
senius visserligen kritisera förhållandena i Svenska kyrkan, men han uppma-
nade alltid väckelsegrupperna till lojalitet mot henne. Det dröjde innan fri-
kyrkorörelsen fick ingång i Övre Norrland. Andelen frikyrkliga av befolk-
ningen i dessa län var år 1900 under två procent.87  
Urval av fallstudieorganisationer landsdelsvis 
De ovan listade landsdelarna är instrumentella för att inom dem kunna välja 
ut regionala organisationer att använda som fallstudieorganisationer, detta 
för att få spridning över landet geografiskt återspeglande hur de olika lands-
delarna förändrats socioekonomiskt, politiskt, kulturellt och religiöst. 
 
Urvalet av regionala organisationer att använda som fallstudieorganisationer 
har skett enligt nedanstående resonemang: 

En undersökning av arkiverade listor över till EFS anslutna missionsför-
eningar vilka verkat under mer än en kort tid i riksorganisationens arkiv,88 
samma uppgifter i Stiftelsens årsböcker under undersökningsperioden, ma-
trikel över till SMF anslutna missionsföreningar och församlingar,89 Erik 
Jakob Ekmans Den inre missionens historia del II-III (1896–1902), Axel 
Anderssons Svenska Missionsförbundet. Dess uppkomst och femtioåriga 
verksamhet. Den inre missionen del I-III (1928–1929) och andra jubileums-
böcker för den nyevangeliska rörelsen regionalt och nationellt visar att det 
bildades 36 regionala organisationer enligt ovanstående definition vilka un-
der undersökningsperioden hade någon samverkan med EFS. I Götaland 

                               
84 Lundkvist 1974, s 29. 
85 Lundkvist 1974, s 29. 
86 Olsson 1998, s 226-227. 
87 Rundgren 1897, s 67, 74; Lundman 1942, s 5, 21-23; Brilioth 1946, s 19, 57; Gus-
tafsson 1957, s 21; Lundkvist 1974, s 29; Olsson 1998, s 226-227. Om læstadi-
anismen, se Boreman 1952; Brännström 1962, Brännström 1990. 
88 DIV:1-5, EFSA, SSA. 
89 Matrikel SMF 1879-1957, GFA. 
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bildades 17, i Svealand 11 och i Norrland 8 sådana regionala organisation-
er.90 

Stockholm fick en särställning. I likhet med Svenska kyrkans struktur, där 
Stockholms stad var vid sidan av stiftsstrukturen och hade eget konsistorium, 
var inte någon av de regionala organisationerna verksamma i huvudstaden. I 
Stockholm fick den lokala missionsförening som var kopplad till Betlehems-
kyrkan, Stockholms Lutherska Missionsförening,91 en särställning genom att 
den bedrev verksamhet i de olika stadsdelarnas missionshyddor.92 

Det bildades alltså totalt 36 regionala organisationer. Av dem måste för 
undersökningen göras ett representativt urval. Hur många behöver undersö-
kas, för att undersökningen ska kunna få generaliserbara resultat? I urvalet 
av de regionala organisationer som används som fallstudieorganisationer har 
målet som sagt varit att nå god geografisk spridning. Ett annat viktigt krav 
har varit att de utvalda fallstudieorganisationerna ska ha arkiv som är så pass 
bevarade att en rekonstruktion av deras agerande varit möjlig. Som voluntar-
istiska rörelser hade de inga samhälleliga krav på sig att bevara handlingar 
eller hålla arkiv. Detta medförde att mindre resurser satsades på detta och att 
flera arkiv är ofullständiga. 

De regionala organisationerna intog olika ståndpunkter i undersöknings-
periodens konflikter. Urvalet av fallstudieorganisationer speglar hela detta 
spektrum. Strävan efter representativitet har även krävt att urvalet speglar 
hur de regionala organisationerna valde mellan att samverka med eller an-
sluta sig till (a) EFS, (b) SMF, (c) Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner, 
att (d) förbli organisatoriskt självständiga, eller att (e) läggas ned. För några 
regionala organisationer innebar deras lojalitet och närhet till Svenska kyr-
kan att de av denna anledning valde att förbli organisatoriskt självständiga. 

Av de bildade 36 regionala organisationerna undersöks 17 st.93 Det är 
alltså inte möjligt att undersöka samtliga regionala organisationer som exi-
sterat, då inte alla arkiv finns kvar alternativt inte lokaliserats. 

                               
90 Här har inte tagits med de av DUF bildade kretsförbunden annat än då de även 
organiserade respektive områdes lokala missionsföreningar. 
91 Splittrades 1877 i två missionsföreningar där majoriteten av medlemmarna behöll 
föreningens tillgångar. Minoriteten bildade Stockholms Evangelisk-Lutherska Miss-
ionsförening vilken anslöts till EFS, Sjuttiofem år av Stockholms ev.-lutherska miss-
ionsförenings verksamhet (1952), s 4-6. Undersökningen följer i det kommande 
Stockholms Evangelisk-Lutherska Missionsförening. 
92 Sjuttiofem år av Stockholms ev.-lutherska missionsförenings verksamhet (1952), s 
18. 
93 Att undersöka 17 regionala organisationer av 36 bildade bör ge statistisk säkerhet 
för att möjliggöra generaliserbarhet, samtal med religionssociolog Anders Sjöborg 
våren 2009. Jag har valt att inte bifoga någon karta till undersökningen. Detta då de 
regionala organisationernas primära utbredningsområde framgår av deras namn 
(Östergötlands Ansgarieförening, Östra Smålands Missionsförening, Jämtlands 
Läns Missionsförening, Nordöstra Skånes Missionsförening etc) och att en regional 
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För att urvalet av fallstudieorganisationer ska spegla hela landets föränd-
ring och möta ovanstående kriterier för att möjliggöra generaliseringar har 
följande urval gjorts: 
 
Södra Götaland 
Västra Skånes Missionsförening, Hässleholms Missionsförening, Kristian-
stads Traktatsällskap,94 Nordöstra Skånes Missionsförening (4 st) 
 
Sydöstra Götaland  
Östra Smålands Missionsförening, Gotlands Missionsförening, Kristianstads 
Traktatsällskap (3 st) 
 
Västsverige 
Jönköpings Missionsförening, Västergötlands Missionsförening (2 st) 
 
Östsverige  
Östergötlands Ansgarieförening, Södermanlands Allmänna Missionsförening 
(2 st) 
 
Bergslagen  
Värmlands Ansgarieförening, Örebro Läns Ansgarieförening, Österdalarnes 
Missionsförening (3 st) 
 
Nedre Norrland  
Södra Hälsinglands Missionsförening, Jämtlands Läns Missionsförening (2 
st) 
 
Övre Norrland  
Västerbottens Evangelisk-Lutherska Ungdomsförbund, Norrbottens Evange-
lisk-Lutherska Ungdomsförbund (2 st)95 
I urvalet läggs särskild tyngd vid landsdelarna Södra Götaland och Övre 
Norrland. I dessa landsdelar används totalt sex fallstudieorganisationer. För 
Södra Götalands del motiveras detta med att det där bodde många människor 

                                                                                                                             
organisations exakta utbredningsområde varierade något över tid vilket gör det svårt 
att i detalj kartografera. Göran Åberg löser den senare frågan i sin undersökning av 
Jönköpings Missionsförening genom att illustrera dess utbredningsområde 1880-
1911 i fyra publicerade kartor (Åberg 1972, bilagorna 6, 8-10). Detta hade givetvis 
varit möjligt att göra för mina 17 undersökta regionala organisationer, men skulle ha 
krävt många kartor varför jag avstått från detta.  
94 Kristianstads Traktatsällskap (KTS) har räknats in både i Södra Götaland och i 
Sydöstra Götaland då organisationen verkade i båda landsdelarna 
95 Det skulle dröja innan någon regional organisation för den nyevangeliska rörelsen 
bildades i denna landsdel. Av denna anledning har de undersökta objekten där i det 
kommande interimistiskt benämnts ”den nyevangeliska väckelserörelsen i Väster-
bottens län” och ”den nyevangeliska väckelserörelsen i Norrbottens län”. 
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och att en viktig del av rörelsens bibelsynsstrid åren efter 1908 utspelades 
där. Tyngdpunkten i Övre Norrland motiveras med att EFS där gjorde en 
organisatorisk offensiv under åren 1900–1920 och att riksorganisationen då 
kunde ansluta många missionsföreningar och ungdomsföreningar. 

Detta urval av regionala organisationer kan således utifrån de anförda kri-
terierna göra anspråk på att vara representativt för hela rörelsen. Urvalet 
torde även, utan att detta är denna undersöknings syfte, vara tillräckligt för 
att ge en bild av den bredd folkrörelseorganet EFS uppvisade under under-
sökningsperiodens sista år.96 

4. Teoretiska överväganden och terminologi 
Konfessionalitet  
 
(a) Begreppsanalys  
I denna undersökning är konfessionalitet ett centralt begrepp. 1800-talet har 
inspirerat av Max Weber ofta setts som en period av religiös förändring be-
nämnd sekularisering. Sekulariseringen innebar i denna tolkning att relig-
ionens betydelse i samhällslivet och religiösa bruk minskade och att relig-
ionen privatiserades. Weber talade om Entzauberung der Welt. Detta synsätt 
har av senare forskning kritiserats för att underskatta betydelsen av religion-
ens roll, dvs. att betraktaren är ”religionsblind”.97 Utifrån att religionen be-
tydde mycket för 1800-talets människor, att religionens roll i samhället för-
ändrats från romantiken och att religionen utgjorde en mobiliseringsfaktor 
under 1800-talet diskuterar Olaf Blaschke i Das 19. Jahrhundert: Ein zwei-
tes Konfessionelles Zeitalter? (2000) 1800-talet som en andra konfessional-
iseringsperiod.98 Denna tid präglades enligt honom av pluralism och konfess-

                               
96 Med begreppet folkrörelseorgan avses i det följande en organisation som styrs 
genom medbestämmande. På nationell nivå utövades detta medbestämmande indi-
rekt genom att anslutna medlemsorganisationer fick sända ombud till ett årsmöte 
som var det nationella folkrörelseorganets högsta beslutande instans. För att kunna 
bedömas vara ett folkrörelseorgan ska det finnas stadgereglerat medbestämmande, 
årsmötet vara högsta beslutande instans och valet av ledamöter i styrelsen ske fritt. I 
ett nationellt folkrörelseorgan ska ledamöter från hela landet kunna väljas in i styrel-
sen. Gränsen mellan association och folkrörelseorgan går i denna undersökning vid 
stadgereglerat medbestämmande. När det förelåg – även om det som i EFS:s fall var 
effektbegränsat – var organisationen ett folkrörelseorgan. Från denna position kunde 
organisationen sedan mogna alltmer. Vi avgränsar oss i denna undersökning till de 
folkrörelseorgan som har ett religiöst budskap. 
97 Lehmann 1997, s 9-16; McLeod 2000, s 285-289; Jarlert 2003a, s 103. För be-
greppet ”religionsblindhet”, i sitt ursprungliga sammanhang om emancipations-
forskning, se Hammar 1999, s 32.  
98 Blaschke 2000; Jarlert 2003a, s 103. Tiden för den lutherska reformationen, den 
lutherska ortodoxien och motreformationen ses då som den första konfessional-
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ionernas konkurrens medan den första konfessionaliseringsperioden, dvs. 
reformationstidevarvet och reformationens konsilideringsperiod på 1500- 
och 1600-talen, i Norden var monolitisk.99 Romantikens rekristianisering 
ledde till ökad harmoni mellan konfessionerna. Detta skeende övergick un-
der 1800-talet till ökade konfessionella gränsdragningar och motsättning-
ar.100 

När termen sekularisering används innebär den inte enbart nedgång i 
kyrklig sed utan även religiös förändring med inslag av privatisering och 
pluralisering. En del människor och en del av samhället drog sig under 1800-
talet bort från det organiserade religiösa livet medan andra ökade sitt organi-
satoriska religiösa engagemang och blev mer medvetna om sin konfession. 
Dessa båda förändringslinjer var delvis beroende av varandra.101 Denna kon-
fessionernas konkurrens i pluralism knyter an till vad Bjørg Seland betecknat 
som religion på den fria marknaden.102  

Även om delar av enhetssamhället bestod drog sig staten i Nordeuropa 
under 1800-talet partiellt bort från religionens område och tillät successivt 
olika konfessioner att leva sida vid sida. Den första konfessionaliseringspe-
riodens enhetstanke upprätthölls inte längre. Det blev med tiden alltmer tillå-
tet att övergå från ett till ett annat organiserat religiöst sammanhang. I Sve-
rige bidrog dissenterlagstiftningen till att detta blev juridiskt möjligt.103 

Med konfession avses här ”hela det kulturella sammanhang som formas 
utifrån en avgränsad trosgrundval.”104 Konfessionalitet är dävid ett förhåll-
ningssätt till, en medvetenhet utifrån och ett uttryck för en konfession. Kon-
fessionalitet begränsas därmed inte enbart till fastställda trosföreställningar 
och bekännelser utan omfattar även gudstjänstformer, etiska ställningstagan-
den och utåtriktade aktiviteter. 

Med tiden uppkom fler nya religiösa grupper som var religiöst motiverade 
motkulturer och subkulturer.105 De olika konfessionaliteterna kan ses som 
uttryck för samtidens liberalism och ifrågasättande av gamla auktoriteter. 
Alltfler valde att läsa Bibeln på egen hand utanför kyrkans tolkningstradition 

                                                                                                                             
iseringsperioden, se Schilling 1982; Schilling 2009. För en diskussion om 1800-talet 
som en andra konfessionsperiod utifrån svenska och finska förhållanden, se Jarlert 
2003a. 
99 Jarlert 2003a, s 104, 124. Konfessionaliseringens pluralism är en utveckling av, 
nyansatser utifrån, Blaschkes konfessionaliseringsteori, se Jarlert 2003a, s 104. Om 
pluralismen som en effekt av ökad religiös tolerans, se McLeod 2000, s 287. 
100 Jarlert 2003a, s 103; Jarlert 2003c. För antikatolicism och utvecklingen i Storbrit-
tanien, se Sidenvall 2002a; Sidenvall 2005. För en undersökning på svensk mark, se 
Sidenvall 2002b 
101 Jarlert 2003a, s 103. 
102 Seland 2001. Om religion på den fria marknaden, se även Hamberg 2002, s 139f. 
103 Jarlert 2003a, s 106. 
104 Werner 2002, s 103; Jarlert 2003a, s 103. 
105 Jarlert 2003a, s 107, 121. 
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och drog konsekvenser av sitt läsande genom att bilda och ansluta sig till nya 
konfessioner. Den religiösa identiteten konstruerades genom den religiösa 
organisation den enskilde tillhörde. Inte sällan betonades den rätta läran som 
skulle bejakas, de rätta böckerna som skulle läsas och de rätta lärarna som 
man skulle lyssna till.106 De olika konfessionerna var för den enskilde viktiga 
både som sanningskriterium och som identitetsbyggande element. 

På bara några få decennier efter 1850 framträdde i Sverige flera olika 
konfessioner sida vid sida. Enhetssamhället bröts och ersattes successivt av 
en pluralistisk konfessionell tidsålder.107 Ett synligt uttryck för den konfess-
ionella pluralismen var att i samma stad eller samhälle fanns flera gudstjänst-
lokaler tillhörande olika kyrkosamfund och grupper. 

Konfessionalisering kunde ske genom väckelserörelser, men även genom 
etablerade kyrkosamfund. Anders Jarlert ser byggandet av kyrkor, prästernas 
professionalisering, väckelserörelsernas anställande av lekmannapredikanter 
och etableringen av yttre mission som konfessionaliserande tendenser.108 Till 
detta kan man lägga hur de olika konfessionerna uttrycktes, förstärktes, be-
varades och traderades i sånger, texter och berättelser, i förkunnelsen, det 
religiösa samtalet, möteskulturen och bilder. Den egna konfessionen kunde 
även stärkas genom byggandet av ”institutioner” som gudstjänstlokaler, star-
tandet av predikant- och pastorsutbildningar, bokförlag och tidskrifter. Be-
rättelser om den egna konfessionens pionjärer och hur tidigare generationer 
fått kämpa för den egna konfessionen blev här viktiga traditionsbärare och 
identitetsmarkörer.109 
 
(b) EFS:s konfessionalitet 
EFS:s styrelse verkade för att föra det svenska folket till vad den såg som 
levande kristen tro, och göra detta på den evangelisk-lutherska bekännelsens 
grund och i lojalitet med Svenska kyrkan. Kyrkosamfundet sågs som beva-
rare av och garant för den evangelisk-lutherska bekännelsen. Carl Olof Ro-
senius tolkade detta som att Svenska kyrkan hade korrekt bekännelse, den 
evangelisk-lutherska, även om kyrkan inte alltid i praktiken förmedlade 
denna.110 Som vi kommer att se i det följande kom Stiftelsens konfession-
alitet att förtydligas och preciseras under den period som här undersöks. 

                               
106 Jarlert 2003a, s 123-124. 
107 Jarlert 2003a, s 124. 
108 Jarlert 2003a, s 104; Jarlert 2003c, s 91f. 
109 McLeod 2000, s 216-234. 
110 I ett brev från 1842 förklarar C. O. Rosenius ett bekymrat trossyskon sin kyrko-
trohet: ”Tror du icke, att jag älskar min moderkyrka framför alla, och, ehuru jag tror, 
att Christus äfwen inom andra kyrkor har sina lefwande lemmar … jag tycker wår 
kyrka har den renaste, fullkomligaste lära”, citat i Newman 1939, s 75. Om Rosenius 
kyrkosyn, se även Pietisten 1849, s 141; Pietisten 1859, s 75, 78; Vigilius 2005, s 
117-123. 
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På ett praktiskt plan innebar konfessionaliteten för missionsvännerna111 
att vara engagerad i en missionsförening, delta i insamlingar för inre och 
yttre mission, läsa Luther- och Roseniuslitteratur, delta i möten och under-
stödja söndagsskolor. EFS:s konfessionalitet betonade att kyrkan var upp-
byggd nedifrån, baserad på medlemmarnas religiösa karaktär och engage-
mang, men poängterade även betydelsen av kyrkans ämbete och hennes sak-
rament.  

Den nyevangeliska väckelserörelsen delades i Sverige vid mitten av 1850-
talet i en evangelisk-luthersk och en baptistisk del. När EFS bildades 1856 
var detta med andra ord en del av den konfessionella uppdelningen av den 
nyevangeliska väckelserörelsen. I Stiftelsens konfessionalitet fanns avgräns-
ningar både mot baptism och mot präster som menade att det pastorala an-
svaret helt reglerades i kyrkolagen. 

EFS:s konfessionalitet undersöks i det kommande utifrån både Stiftelsens 
och den lokala och regionalt organiserade rörelsens uppfattning av den. 
EFS:s styrelse menade att den själv bäst uttolkade Stiftelsens konfession-
alitet. Undersökningen eftersträvar inte att i objektiv mening fastställa EFS:s 
konfessionalitet.112 

                               
111 Som kollektivt analysbegrepp för den nyevangeliska väckelserörelsens anhängare 
används ”missionsvänner”, en term som rörelsen själv använde. Missionsvännerna 
hade en erfarenhet av att ha blivit på nyevangeliskt vis ”omvända” och betonade, 
liksom hela den evangelikala rörelsen, mission. Att notera är att SAOB använder 
begreppet ”missionsvänner” alltför snävt då begreppet där organisatoriskt kopplas 
till Svenska Missionsförbundet, SAOB band 17A, spalt 1083. Detta motsvarar inte 
det allmänna språkbruket i samtidens nyevangeliska väckelserörelse. 
112 EFS var dock inte ens när Stiftelsen enbart bestod av styrelsen konfessionellt helt 
enhetlig. Även styrelseledamöterna var enskilda indidivider som kunde ha och även 
hade åtminstone något skilda tolkningar av EFS:s konfessionalitet. Ett exempel på 
detta är att dåvarande styrelseordföranden Per Magnus Elmblad (1806-1887) hade 
sympatier för den Waldenströmska försoningstolkningen men inte drev denna och 
att EFS:s styrelse skiftade framtoning i och med att hovrättsrådet Carl Ulrik 
Widström (1833-1906) år 1906 slutade och general Axel Rappe (1838-1918) till-
trädde som styrelseordförande. Mer om detta nedan. I följande undersökning be-
stäms EFS:s konfessionalitet utifrån hur den uttrycktes i stadgar, praxis och majori-
tetsuppfattningen i styrelsen. EFS:s konfessionalitet kunde även av styrelsen som 
helhet tolkas och uttryckas på något skilda sätt över tid. Exempel på detta är hur 
Stiftelsen först inte erkände kolportörerna rätt till muntlig förkunnelse, men från 
1868 gjorde det, eller hur EFS tillsammans med rörelsen i Övre Norrland från ca 
1900 byggde en egen struktur i Övre Norrland vilket Stiftelsen något årtionde tidi-
gare inte velat göra då det kunde strida mot kyrkolojaliteten. Till det senare kommer 
vi att återvända. En tydlig gräns för kyrkolojaliteten drogs dock, under undersök-
ningstiden, vid sakramentsförvaltningen som enbart tillerkändes prästerna. Denna 
definition av kyrkolojalitet var EFS:s definition. Det var inom denna definitions 
gränser Stiftelsen ville bedriva sin verksamhet. Däremot är det inte sagt att Svenska 
kyrkan accepterade denna definition av kyrkolojalitet. Undersökningens mål är inte 
att fastställa en objektiv definition av kyrkolojalitet. 
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Medbestämmande  
(a) Begreppsanalys 
Från 1800-talets andra hälft ökade kraven på medborgerligt medbestäm-
mande i samhället. Jürgen Habermas har uttryckt detta som den successiva 
övergången från representativ offentlighet över en borgerlig till en medbor-
gerlig offentlighet.113 I Sverige etablerades en borgerlig offentlighet under 
1800-talets första hälft. Särskilt viktig var här den fria pressens tillkomst från 
1830-talet. Den borgerliga offentligheten var dock tunn; enbart ett fåtal per-
soner i samhället hade möjlighet att delta i den.114 Vid slutet av 1800-talet 
växte en ny form av offentlighet fram, som gick längre och som kunde kriti-
sera och ersätta både den representativa och den borgerliga offentligheten. 
Den nya offentligheten, här benämnd medborgerlig, var till skillnad från den 
borgerliga även öppen för bredare folklager.115  

Associationsväsendet var en tidig frivillig sammanslutningsform som 
hörde till den borgerliga offentligheten. Associationernas främsta tid i Sve-
rige var 1800-talets första hälft, även om associationer fortsatte att bildas 
under resten av seklet. Denna sammanslutningsform kännetecknades av att 
ett fåtal, ofta förmögna, personer slöt sig samman för att gemensamt verka 
utifrån en idé om hur samhället och människornas situation kunde förbättras. 
Associationerna bekämpade som delar av nationens civilisationsprocess 
obildning, social misär och religiöst och moraliskt förfall. Medlemmarna 
ställde ofta stora summor av privata medel till associationens förfogande. 
Associationerna delade med de senare framkomna folkrörelserna att de båda 
byggde på frivillighet och att de var burna av en idé, men skilde sig åt i att 
de senare var uppbyggda för att möjliggöra medbestämmande, hade bred 
folklig förankring med många medlemmar och att ekonomiseringen hade en 
bred bas. Styrelsen för associationen bestod av de röstberättigade medlem-
marna och denna styrelse var inte ansvarig inför något årsmöte.116 Även om 
många associationer leddes av män, fanns associationer med kvinnliga le-
dare.117 Associationstanken innebar att en etablerad elit gjorde en ideell in-
sats för folket. I användandet av associationsbegreppet anlägger denna 
undersökning ett klassperspektiv. 

Associationsstrukturen och dess legitimitet grundade sig på liberalismens 
idé om samhällsharmoni genom att klasserna samverkade under den bildade 
och etablerade elitens ledning. Associationerna blev länkar mellan det pri-

                               
113 Jansson 1985, s 12-13; Habermas 1988, s 15-78; Båtefalk 2000, s 50-53. 
114 Abrahamsson 1990, s 136-147, 215-219; Lundell 2002. Viss fri press fanns redan 
tidigare, men den stora tillväxten av denna kom från 1830-talet, Rosengren 1999, s 
31-63. 
115 Habermas 1992, s 421-461; Gunneriusson Karlström 2004, s 21. 
116 Jansson 1985, s 10-251. Om associationer på religionens område i Sverige, se 
Sundkler 1937; Ribbner 1957; Åberg 1994; Sidenvall 2007; Andreasson 2007, s 19-
21. 
117 Åberg 1994; Åberg 1995. 
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vata och det offentliga och kunde visserligen kritisera rådande förhållanden i 
samhället, men agerade och kritiserade alltid inom av samhället givna in-
stitutionella ramar.118 

Den forskare som på svensk mark tydligast lyft fram och analyserat asso-
ciationerna är Torkel Jansson. I sin forskning har han diskuterat association-
ernas betydelse som mellanled mellan korporationer och folkrörelser.119 Lars 
Pettersson förespråkar likaså att associationerna bör ses som, eventuellt nöd-
vändiga, mellanstationer i folkrörelsernas framväxt. De senare framkomna 
folkrörelserna har sin förhistoria i de tidigare associationerna och är svåra att 
tänka sig utan den skolning i medbestämmande, organisation och förenings-
liv som engagemang i associationerna gav dess medlemmar.120 Association-
erna är jämförelsevis lite utforskade och de har länge fått stå i skuggan av de 
senare framkomna folkrörelserna. Associationerna har analyserats mer ur 
perspektivet att de inte var fullständigt demokratiskt uppbyggda än att de 
utgjorde ett åtminstone första steg mot mer demokratiskt uppbyggda sam-
manslutningsformer. Pettersson hävdar att forskningen tidigare fokuserat 
mer på vad associationerna inte var, än vad de faktiskt uppnådde. Detta hör i 
sin tur samman med att begreppet ”demokrati” länge varit ett honnörsord.121 

Associationerna ersattes under 1860- och 70-talen av folkrörelsernas or-
ganisationer. Med samtidens stegrade krav på medbestämmande och öppen-
het framstod associationer många gånger som föråldrade. Folkrörelserna 
karaktäriseras av (a) frivilligt medlemskap, (b) uttalad målsättning, (c) med-
bestämmande i det att enskilda medlemmar har rätt att uttrycka sin åsikt och 
kan påverka val av styrelse på olika nivåer, (d) att organisationen inte är 
tillfällig utan någorlunda stabil och (e) att rörelsen intar en självständig relat-
ion till myndigheter. Folkrörelserna hade från början en mobiliserande pot-
ential och stod för gemensam identitet, verklighetsuppfattning och normverk 
vilka utgjorde grund för förpliktande gemenskap.122 

Även om skillnader i ledningsstruktur och medbestämmande mellan asso-
ciationer och folkrörelser här lyfts fram fanns även andra skillnader: Fram-
växande industrialism och kapitalism motverkade det tidigare samhälleliga 
harmoniidealet. Konflikt ersatte samförstånd som princip för och legitime-
ring av mobilisering. Resultatet blev att mer sammanhållna och klassmässigt 
mer enhetliga folkrörelser kom till, vilka samlade större skaror. Den etable-

                               
118 Åberg 1994, s 84. 
119 Jansson 1985; Jansson 1988a, s 321-343; Jansson 1988b, s 32-39. 
120 Pettersson 1998, s 100-103. Om hur de senare folkrörelserna fostrade sina med-
lemmar i demokrati och föreningsväsende, se Lundkvist 1977, s 159-160. För påpe-
kandet om Petterssons artikel tackar jag docent Cecilia Wejryd. 
121 Lundkvist 1977, s 32; Pettersson 1998, s 100-101. 
122 Seland 2001, s 43, 45. För en liknande definition, se Palmqvist 1967, s 57-58. 
Palmqvist betonar att en folkrörelse, för att kunna benämnas folkrörelse, även ska ha 
så många personer anslutna ”att de[n] kan sägas ge uttryck åt en opinion bland fol-
ket.” 
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rade eliten ersattes i dessa nya rörelser av ledare som bättre avspeglade folk-
rörelsernas socioekonomiska sammansättningar. De ökade motsättningarna i 
samhället resulterade i att folkrörelserna ofta intog en radikalare ställning än 
de tidigare associationerna – de klassamarbetande arbetareföreningarna er-
sattes av stridsberedda fackföreningar, i måttlighetsföreningarnas ställe kom 
helnykterhetsföreningar och kyrkolojala väckelser ersattes av separatistiska 
församlings- och samfundsbildningar.123 Folkrörelsernas ersättande av asso-
ciationerna tolkas i denna undersökning ur ett klassperspektiv. 
 
(b) Medbestämmande i EFS 
Hur den nya tidens medbestämmande implementerades i EFS ska denna 
undersökning klarlägga. 

EFS var vid undersökningens inledning uppbyggd som en association. 
Detta var den ursprungliga strukturen. Stiftelsen leddes av en styrelse där 
ledamöterna enligt stadgarna skulle vara bosatta i Stockholm. Styrelsen för-
nyade sig själv, var inte ansvarig inför något årsmöte och representerades ute 
i landet av särskilt utsedda provinsombud. Dessa provinsombud kan sägas 
utgöra ett slags utvidgad styrelse, då de hade närvaro-, yttrande- och besluts-
rätt vid styrelsemöten. Den nyevangeliska väckelserörelsen kunde ge eko-
nomiskt stöd till Stiftelsen, men fick under organisationens första nästan 20 
år inte besluta om medlens förvaltning och inte heller delta i valet av EFS:s 
styrelse.124 

Med tiden utsattes denna struktur för kritik; rörelsen ville vara med att be-
stämma – den önskade medbestämmande. 

För att uttrycka den medborgerliga offentligheten i funktion i EFS och 
den nyevangeliska väckelserörelsens lokala och regionala organisationer 
används här termen ”medbestämmande”. Det hade varit möjligt att välja 
termen demokrati, men då denna term rymmer olika demokratiideal och 
utgör ett honnörsord, är den komplicerad att använda.125 

Att medbestämmandet reglerades i stadgarna uppfattades som viktigt. Ett 
informellt medinflytande kunde utövas av en person eller grupp av personer i 
en organisation utifrån samhällelig position, kontaktnät eller ekonomiska 
bidrag, men det nya med folkrörelserna var att den anslutna enheten eller 
personen fick ett formellt reglerat medbestämmande. 

Termerna konfessionalitet och medbestämmande återfinns i titeln till 
denna bok och är centrala i undersökningens dynamik. Hur konflikten mel-
lan konfessionalitet och medbestämmande löstes analyseras i det kommande. 

                               
123 Åberg 1994, s 83-84. Med “separatistisk” avses att en rörelse, missionsförening 
eller enskild person skiljer sig från Svenska kyrkan genom att ha egen sakraments-
förvaltning som ej är godkänd av Svenska kyrkan, jämför mitt användande av be-
greppet ”kyrkolojal.” 
124 Lundqvist 1977, s 30; Carlsson 1979, s 32; Gelfgren 2003, s 57-66, 96-97. 
125 Lundstedt 2006, s 24-27. 
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Den nyevangeliska väckelserörelsens organisatoriska uppbyggnad 
Vid undersökningens början bestod den nyevangeliska väckelserörelsen dels 
av lokala missionsföreningar, regionala organisationer och dels av EFS i 
Stockholm. Stiftelsen hade startat som en association 1856 och hade tidigt 
ambitionen att hålla samman, leda och utöva tillsyn över rörelsen på lokal 
och regional nivå så att den behölls evangelisk-luthersk och kyrkolojal. Det 
yttersta målet var att väcka en levande tro på Kristus. Sammantaget var detta 
EFS:s nationella vision. 

En viktig utgångspunkt för undersökningen är att Stiftelsen från början 
inte var menad att bli det nationella organ präglat av medbestämmande för 
den anslutna nyevangeliska väckelserörelsen på lokal och regional nivå, 
vilket den år 1856 grundade associationen senare blev. Stiftelsens självpå-
tagna uppgift – ursprungligen att vara föreningspunkt – växte med tiden och 
kom att alltmer engagera hela rörelsen. Genom det senare ställdes krav på 
den lokala och regionala rörelsens medbestämmande i EFS. Denna progress-
ion är viktig att se för att inte riskera att bli anakronistisk och missförstå 
stadierna i organisationens förändring. 
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II. Tillkomsten av 1874 års struktur 

1. 1874 års struktur bildas 
Vid början av 1870-talet samverkade många av den nyevangeliska väckelse-
rörelsens lokala missionsföreningar och regionala organisationer med EFS 
genom att bidra med pengar och använda sig av dess litteratur och kolportö-
rer. Stiftelsens yttre mission, utbildningar av nya medarbetare och litteratur-
verksamhet blev med tiden sammanhållande och identitetsskapande för rö-
relsen i Sverige. Genom dessa insatser kunde EFS:s styrelse även vägleda 
rörelsen konfessionellt. 

Då denna undersökning har ett särskilt intresse för förhållandet mellan 
EFS och de regionala organisationerna skall nu skisseras relationen dem 
emellan före år 1874, det år då en struktur tillskapades: 

De regionala organisationernas verksamhet blev med tiden omfattande. 
Inom sina respektive geografiska ansvarsområden sökte de att verka för inre 
mission och leda rörelsen på lokal nivå: de sände ut kolportörer, anordnade 
missionsmöten, spred skrifter om kristen tro och verkade för den yttre miss-
ionen genom information, insamlingar och engagemang. Flera av dem gav 
även ut regionala missionstidskrifter.  

Samarbetet mellan EFS och de regionala organisationerna utvecklades 
successivt. Under Stiftelsens första tio år fördelade dess styrelse själv stora 
mängder kolportörsuppdrag över hela landet. Lokala missionsföreningar 
eller enskilda personer kunde hos EFS:s expedition anhålla om kolportörsin-
satser till den egna orten varpå styrelsen när så var möjligt sände någon kol-
portör dit under en tid.1 Med växande antal förfrågningar blev detta arbets-
sätt svårhanterligt. Inte ens med hjälp av provinsombuden mäktade Stiftelsen 
att administrera kolportörsinsatser över hela landet. Uppgiften att leda och 
fördela kolportörernas insatser sköttes mer effektivt av de regionala organi-
sationerna. Dessa verkade närmare de lokala platserna och missionsför-
eningarna och kunde fördela kolportörsresurser utifrån behov och resurstill-
gång.2 EFS koncentrerade därefter sin verksamhet till yttre mission, utbild-
ning av medarbetare i den inre och yttre missionen, skriftproduktion och till 

                               
1 EFS sp 1856-1866, AIIa:1-5, EFSA, SSA. 
2 KTS sp 1855-1878, AI:1, KTSA, LLA; ÖrLAF sp 1868-1878, AI:1, ÖrLAFöA, 
ACÖ; ÖDalMF sp 1867-1878, AI-II:1, ÖDalELKEA. FAW. 
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att även på annat sätt ge konfessionell vägledning åt rörelsen på lokal och 
regional nivå. 

Varken de lokala missionsföreningarna eller de regionala organisationer-
na kunde däremot ansluta sig till EFS. Denna organisation var, som vi tidi-
gare sett, inte ett nationellt folkrörelseorgan vilket det gick att ansluta sig till, 
utan en association. Dess styrelse var, som nämnts, inte ansvarig inför något 
årsmöte utan styrde ensam verksamheten och kompletterade sig själv. 

År 1874 genomförde emellertid EFS:s styrelse en genomgripande föränd-
ring av organisationens stadgar. Det blev nu möjligt för lokala missionsför-
eningar och regionala organisationer att ansluta sig och få möjlighet till 
medbestämmande.3 Denna stadgeändring utgjorde steget i Stiftelsens föränd-
ring från association till nationellt folkrörelseorgan. I EFS:s förändring blir 
1874 års stadgeändring central och ägnas därför relativt mycket uppmärk-
samhet. 

Forskningen har presenterat flera tolkningar kring anledningen till EFS:s 
stadgeändring 1874. Tore Furberg har föreslagit att stadgeändringen bör 
förstås utifrån den yttre missionens perspektiv. Han menar att Stiftelsens 
styrelse tvingades att agera på grund av ökad konkurrens från andra organ 
för yttre mission, främst Svenska Kyrkans Missionsstyrelse (SKM), bildad 
1874 men planerad under flera år. Enligt Furberg var det – även om stadge-
förändringen bör ses i ljuset av Stiftelsens hela organisatoriska förändring 
fram till dess – i detta läge viktigt för EFS:s styrelse att knyta gåvogivare, 
dvs. främst rörelsens missionsföreningar, så nära organisationen som möjligt 
för att försäkra sig om deras fortsatta ekonomiska stöd.4  

En annan tolkning av stadgeändringen 1874 har presenterats av Bror 
Walan. Walan menar att stadgeändringen bör ses som en seger för de radi-
kal-separatistiska grupperna i rörelsen på lokal och regional nivå. Vid 1870-
talets början hade kritiken ökat mot Svenska kyrkans nattvardspraxis från 
denna del av rörelsen i framför allt Värmland, Närke och Västmanland. En 
del lokala missionsföreningar i dessa landskap hade radikaliserats och över-
gått till att även vara nattvardsföreningar med nattvardsbord enbart öppna för 
på nyevangeliskt vis ”omvända” och med särskilt utsedd präst som sakra-
mentsförvaltare. De radikal-separatistiska grupperna började vid 1870-talets 
inledning att kräva medbestämmande i EFS och att denna organisation skulle 
förändras konfessionellt.5 Många i rörelsen på lokal och regional nivå var 
även engagerade i nykterhetsrörelsen. I detta sammanhang hade de insett 

                               
3 Lundqvist 1977, s 30. Till en början användes av EFS:s styrelse uttrycket att miss-
ionsföreningar ingick ”närmare förbindelse” med Stiftelsen, men då termen ”anslu-
ten” snart började användas nyttjas denna term utom i direkta citat. 
4 Furberg 1962, s 54-56; Lundqvist 1977, s 30; Lundqvist 2008, s 97. 
5 Walan 1964, s 68-104; Walan 1977, s 22-30; Wiklund 1979, s 16. Om Värmlands 
Ansgarieförenings engagemang för medbestämmande i EFS, se även nedan. 
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betydelsen av medbestämmande.6 Alltfler ifrågasatte varför de inte fick ha 
samma medbestämmande i EFS som de hade i nykterhetsrörelsen. På de 
lokala och regionala planen var rörelsen uppbyggd med medbestämmande, 
men på Stiftelsens riksnivå var det annorlunda.  

Furberg och Walan skiljer sig åt då de anlägger olika perspektiv på EFS:s 
stadgeändring. Furberg ser mer till konkurrensen mellan EFS och SKM om 
rörelsens insamlade missionsmedel och bekännelseperspektivet medan 
Walan mer lyfter fram individ-, medbestämmande- och frihetsperspektivet. 
Det finns skäl att ge båda författarna rätt, men i denna undersökning följs 
Walans medbestämmandeperspektiv som grund för EFS:s stadgeändring.  

Kraven på stadgeändring för att tillåta medbestämmande var inte någon 
enkel fråga för EFS:s styrelse. Associationsstrukturen hade sedan bildandet 
av EFS utgjort ett skydd för organisationen mot att uppfattas som en sam-
fundsliknande struktur som konkurrerade med kyrkan. Att ta steget till att 
sluta missionsföreningar närmare till sig såsom en organisation för en folkrö-
relse och därigenom riskera att hamna i ett konkurrensförhållande till kyrkan 
innebar ett vågspel för Stiftelsen. Att övergå till att bli en organisation med 
medbestämmande kunde även medföra att dess konfessionella linje riskerade 
att förändras, då anslutna missionsföreningar vid förändring skulle få med-
bestämmande även på detta område. I början av 1870-talet, efter att Stiftel-
sen verkat 15 år, hade frågan om missionsföreningarnas organisatoriska re-
lation till denna kommit i ny dager. Om organisationen fortsatte på associat-
ionsvägen riskerade den att förlora viktiga bidragsgivare. Konkurrensen om 
missionsmedlen medförde att EFS måste knyta bidragsgivande missionsför-
eningar närmare till sig. Samhällsförändringen hade ur ett medbestämman-
deperspektiv hunnit ikapp organisationen. Vid 1870-talets inledning började 
krav ställas från den understödjande rörelsen på lokal och regional nivå på 
medbestämmande i Stiftelsen. Detta har sin resonansbotten i samhällsföränd-
ringen. För EFS:s styrelse var detta ett viktigt vägval. 
 
EFS:s styrelse bearbetar frågan 1871 
Stiftelsens styrelse var medveten om de krav som rörelsen ställde. Första 
gången man officiellt behandlade frågan om att EFS:s styrelse borde rådgöra 
med rörelsen på lokal och regional nivå innan beslut fattades var vid styrel-
sens sammanträde den 10 januari 1871. Det var missionsföreståndaren Knut 
Wilhelm Almqvist (1819–1878) som väckt ett förslag som skulle leda ”till 
en närmare förbindelse mellan Stiftelsen och de särskilda missionsförening-
arna i landsorten”. Almqvists förslag gick ut på att EFS:s styrelse skulle 
inhämta önskemål från missionsföreningarna när nya provinsombud skulle 
kallas. Just detta Almqvists förslag skulle dock inte komma att få någon 
större betydelse, men principiellt var det viktigt att frågan om missionsför-

                               
6 Lundkvist 2003, s 8-9. Om den nyevangeliska väckelserörelsens engagemang för 
nykterhetsfrågan alltsedan 1840-talet, se Sundkler 1937, s 145-149. 
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eningarnas medbestämmande aktualiserades. Almqvist hade själv tillhört 
rörelsen på lokal och regional nivå – han hade varit en av de ledande i rörel-
sen på lokal och regional nivå i Jönköpingstrakten – innan han kallades av 
EFS:s styrelse att vara missionsföreståndare.7 Hittills hade organisationens 
styrelse kallat provinsombud utan att tillfråga någon. Almqvists förslag var 
ingen okontroversiell fråga för styrelsen. När ärendet behandlades väcktes 
även förslaget att missionsföreningarna borde få delta i uppläggningen av 
reseombudens verksamhet. En kommitté tillsattes för att utreda dessa frågor 
vidare. I denna kommitté ingick bland andra styrelseledamöterna Knut Wil-
helm Almqvist, Per Magnus Elmblad (1806–1887), Tönnes Wrangel (1812–
1895) och Carl Ulrik Widström tillsammans med föreståndaren för Hem-
landsmissionsskolan, Daniel August Ärnström (1839–1927).8 Tillsättandet 
av en kommitté som bestod av flera tongivande styrelseledamöter visar på 
den vikt EFS:s styrelse lade vid frågan. I februari 1871 fick kommittén ytter-
ligare ett uppdrag, då den även skulle bereda ett förslag om provinsombu-
dens relation till styrelsen i Stockholm.9 

En viktig aspekt av relationen mellan EFS och missionsföreningarna var 
den ekonomiska. Stiftelsen behövde pengar för att kunna bedriva sin expan-
derande verksamhet. Även om flera av dess styreleledamöter var förmögna 
och gav stora summor till verksamheten, räckte detta vid 1870-talets ingång 
inte längre till för att täcka organisationens allt större ekonomiska åtaganden. 
Verksamheten hade under 1860-talet och 1870-talets inledning utvidgats 
kraftigt. Under denna period hade EFS startat egen yttre mission och utbild-
ningar för medarbetare i den inre och yttre missionen. Organisationen hade 
därigenom blivit än mer beroende av kontinuerligt ekonomiskt understöd 
från rörelsen på lokal och regional nivå. Av tabell 1 framgår hur inkom-
mande gåvomedel förändrades under perioden 1856–1875.  
 

Tabell 1. 

Gåvomedel till EFS 1856–1875 
 
1856 7 712, 66 Rdr 
1860 7 079, 40 Rdr 
1865 44 403, 57 Rdr 
1870 75 476, 47 Rdr 
1875 120 487, 09 Rdr 

 
Källa: S. Åberg 1931, s 188 
Rdr= riksdaler 

 

                               
7 EFS sp 10.1.1871 § 7, AIIa:6, EFSA, SSA; Åberg 1972, s 101. 
8 EFS sp 10.1.1871 § 7, AIIa:6, EFSA, SSA. Om Elmblad, se Bredberg 1950b, s 
367-375.  
9 EFS sp 14.2.1871 § 2, AIIa:6, EFSA, SSA. 



 48 

1860-talets andra hälft var en brytpunkt i detta hänseende. Under Stiftelsens 
första dryga 10 år, det vill säga fram till 1860-talets senare del, var organisat-
ionens verksamhet och de ekonomiska åtagandena ännu så pass begränsade, 
att det var möjligt för den privatförmögna styrelsen att till stora delar själv 
stå för den ekonomi som behövdes. Men EFS:s växande verksamhet ställde 
stora ekonomiska krav på styrelsen. I november 1873 beslutade styrelsen på 
förslag av förvaltningsutskottet att höja krediten i Stockholms Enskilda Bank 
och i Skandinaviska Kreditaktiebolaget från 15 000 rdr till 20 000 rdr i vart-
dera finansinstitutet. För krediterna gick några av styrelsens ledamöter i per-
sonlig borgen,10 vilket man även gjort tidigare vid flera tillfällen med olika 
borgensförbindelser och reverser.11 De personliga borgensförbindelser på 
åtskilliga tusental rdr som styrelseledamöterna skrev under på 1850-, 1860- 
och 1870-talen pekar i sin tur på deras privatekonomiska ställning och att det 
med den struktur och det arbetssätt Stiftelsen hade, var nödvändigt med sty-
relseledamöter med mycket god ekonomisk ställning. Styrelseledamöternas 
ekonomiska ställning visas även av att en av dem, lektor Per Magnus Elm-
blad, några år tidigare, 1867, till EFS skänkt en egendom, Johannisberg i 
Brännkyrka socken, värderad till 20 000 rdr för att organisationen där skulle 
bedriva kolportörsutbildning.12 Det socioekonomiska avståndet mellan flera 
av styrelseledmöterna och majoriteten av missionsvännerna på lokal- och 
regionalplanen var stort.  

 Vid slutet av 1860-talet bytte styrelsen strategi för att ekonomiskt för-
sörja EFS:s växande verksamhet. I april 1869 fattade styrelsen ett beslut att 
försöka föra över kostnaderna för kolportörerna från den egna organisationen 
till missionsföreningarna. Genom detta hoppades styrelsen minska Stiftel-
sens utgifter med 2 500 rdr per år.13 Genom att knyta missionsföreningarna 
närmare till sig kunde organisationen överlåta det ekonomiska ansvaret för 
kolportörerna på missionsföreningarna samtidigt som styrelsen behöll den 
ideologiska ledningen av kolportörskåren genom att man utbildade dem, 
utfärdade kolportörsbetyg och kallade reseombud och provinsombud som 
övervakade deras verksamhet. 

Vid mitten av mars 1871 gav den tillsatta kommittén sitt utlåtande. 
Kommitterade tillstyrkte att Stiftelsens styrelse, utan att organisationens 
stadgar ändrades, skulle besluta: 
 
(a) att i EFS:s tidskrift Budbäraren meddela att styrelsen önskade en ”när-

mare förbindelse med de större evangeliskt lutherska missionsförengarna 
i landet”. Dessa föreningar skulle uppmanas att sända uppgifter om stad-

                               
10 EFS sp 11.11.1873 § 3, AIIa:7, EFSA, SSA. 
11 Se t. ex. EFS sp 13.9.1859 § 16, 18, AIIa:3; 8.9.1863 § 11, AIIa:4; 13.11.1866 § 7, 
AIIa:5, EFSA, SSA. 
12 EFS sp 20.8.1867 § 7, AIIa:5, EFSA, SSA; Budbäraren 9/1867; Hellström 1987, s 
30. 
13 EFS sp 13.4.1869 § 1, AIIa:5, EFSA, SSA. 
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gar, styrelsesammansättning och kolportörer i föreningens tjänst och att 
årligen sända sin verksamhetsberättelse och uppdateringar till EFS:s ex-
pedition. 

(b) att på EFS:s expedition föra en förteckning över dessa missionsförening-
ar ”som sålunda ställer sig i förbindelse med Stiftelsen”. 

(c) att till provinsombud utse en eller flera av dessa missionsföreningars 
styrelseledamöter som på detta sätt skulle bli ”en förbindelselänk” mel-
lan EFS:s styrelse och de aktuella missionsföreningarna. 

(d) att i Budbäraren och Stiftelsens årsberättelse publicera delar av dessa 
missionsföreningars årliga rapporter. 

(e) att vid överläggningarna under kommande sommars årssammanträde 
mellan EFS:s styrelse och provinsombuden diskutera frågan ”huruvida 
och på hvad sätt under nuvarande förhållanden en ännu närmare sam-
manslutning, än som genom de nu föreslagna åtgärderna kunde vinnas, 
mellan Stiftelsens styrelse och missionföreningarna i landsorten må an-
ses lämplig och verkställbar.” 

(f) och att till kolportörsutskottet hänskjuta frågan om hur resombudens 
verksamhet bättre skulle kunna ordnas för missionsföreningarna.14 

 
EFS:s styrelse godtog inte helt kommitténs förslag. Styrelsen beslutade: 

 
1) att i Budbäraren anmäla att frågan om ”en närmare förbindelse” skulle 

vara med som överläggningsämne vid årssammanträdet. 
2) att i Budbäraren uppmana de missionsföreningar ”som önskade komma 

i en närmare förbindelse med Stiftelsen” skulle skicka in sina stadgar 
och uppgifter om styrelsesammansättning och i tjänst varande kolportö-
rer till Stiftelsens expedition. 

3) att kommittén skulle fortsätta sitt arbete genom att bereda de ”med-
delanden” som kom in från missionsföreningar och presentera nya för-
slag till styrelsen. 

4) att bifalla kommitténs förslag om att kolportörsutskottet skulle ta över 
frågan om reseombudens verksamhet. 

Övriga av kommittén presenterade förslag beslutade styrelsen skulle för-
falla.15 

Den av EFS:s styrelse beslutade uppmaningen till de evangelisk-lutherska 
missionsföreningarna i landet att sända in uppgifter om stadgar, styrelse-

                               
14 Utlåtande från kommitterade tillsatta 10 januari 1871, bilaga till EFS sp 14.3.1871 
§ 4, AIIa:6, EFSA, SSA. 
15 EFS sp 14.3.1871 § 4 a-d, AIIa:6, EFSA, SSA. 
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sammansättning och kolportörer till Stiftelsens expedition om man önskade 
ingå i ”en närmare förbindelse” med EFS infördes i Budbäraren 4/1871.16 

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 6 juni 1871 att ”frågan om 
närmare sammanslutning mellan Stiftelsen och missionsföreningarne”, 
skulle behandlas vid årssammanträdet.17 Ännu visste man inte hur man 
skulle benämna relationen mellan EFS och missionsföreningarna. Språkbru-
ket växlade mellan ”en närmare förbindelse” och ”närmare sammanslut-
ning”. 

Årssammanträdet i juni 1871 var inte moget att ta beslut i ärendet. Sam-
manträdet var positivt inställt till saken som sådan och uppdrog åt styrelsen 
att bereda ärendet vidare.18 

Styrelsen arbetade vidare. Vid styrelsesammanträdet den 11 juli 1871 be-
slutades att en påminnelse till missionsföreningarna skulle införas i Budbä-
raren, och i ett cirkulär till provinsombuden skulle de missionsföreningar i 
landet som önskade ”en närmare sammanslutning” uppmanas att ta kontakt 
med Stiftelsens expedition före den 1 oktober samma år. Här är det tydligt 
att EFS:s styrelse använde provinsombuden för att kommunicera med miss-
ionsföreningarna. Genom sina provinsombud hade organisationen ett viktigt 
kontaktnät ute i landet. Som resultat kom svar in från 51 lokala missionsför-
eningar och regionala organisationer.19 

EFS:s styrelses förslag 1872 

Kommittén gick igenom de inskickade svaren och utarbetade därefter ett 
förslag till former för hur denna ”närmare förbindelse” skulle kunna se ut. 
Kommitténs förslag presenterades för EFS:s styrelse den 2 april 1872. För-
slaget, som återfinns som bilaga till protokollet, inleds med en kort exposé 
över den nyevangeliska väckelserörelsen fram till 1870-talets början. I denna 
framställning nämns bland annat: 
  

Då under de senare åren i de flesta delar af landet allt flera själar 
blifvit vunna för Guds rike, hafva dessa, såsom bekant är, mången-
städes slutit sig tillsammans i missionsföreningar, för att genom när-
mare broderlig gemenskap inbördes uppmuntra hvarandra i tron och 
understödja arbetet för andra medmänniskors frälsning.20 

 
Exposén fortsätter med att redogöra för att en stor del av dessa lokala miss-
ionsföreningar, för gemenskapens skull, bildat ”kretsföreningar”, dvs. det vi 

                               
16 Budbäraren 4/1871. 
17 EFS sp 6.6.1871 § 6, AIIa:6, EFSA, SSA.  
18 EFS sp 15.6.1871 § 7, AIIa:6, EFSA, SSA. 
19 EFS sp 11.7.1871 § 5; Utlåtande från kommitterade, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 
3, AIIa:6, EFSA, SSA. 
20 Utlåtande från kommitterade, s 1, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3, AIIa:6, EFSA, 
SSA. 
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i denna undersökning kallar regionala organisationer, som verkade över 
större områden och som i sina respektive områden fungerade som ledning 
och samordning för de lokala missionsföreningarna. Mellan dessa regionala 
organisationer fanns däremot enligt kommittén ingen egentlig samverkan. I 
de landskap där det saknades regional samordning hade inte de lokala miss-
ionsföreningarna någon större kontakt med varandra. Genom att vara skilda 
från varandra riskerade, menade kommittén, landets missionsföreningar att 
enbart bedriva missionsarbete inom sitt eget område och att bli misstänk-
samma mot varandra. Dessutom löpte man risken att villfarelser skulle få 
fäste.21 EFS:s styrelse såg således detta som ett problem både ur organisato-
riskt och konfessionellt perspektiv. 

Kommitterade ansåg att mycket talade för att ”en närmare sammanslut-
ning” skulle förbättra situationen, både vad gällde den inre och den yttre 
missionen.22 Förslaget uttryckte EFS:s roll i förändringen som lett fram till 
förslaget om denna ”närmare sammanslutning”: 

 
Evangeliska Fosterlands Stiftelsen, hvilken allt ifrån sin uppkomst 
haft till kallelse att utgöra en föreningspunkt för af Christi evangelium 
uppväckta frivilliga krafter inom landet, har, sedan dessa krafter börjat 
alltmer finna ett uttryck i missionföreningar, ansett en närmare sam-
manslutning af samma föreningar wara af största betydelse.”23 

 
Kommittén hade vidare ställt samman svaren från de 51 lokala missionsför-
eningar och regionala organisationer som på styrelsens önskemål rapporterat 
om sina stadgar, styrelser och kolportörer. Kommittén framhåller i sin sam-
manställning att samtliga 51 lokala missionsföreningar och regionala organi-
sationer som svarat önskade ”en samverkan” med EFS, att 47 styrelseleda-
möter i 30 av dessa föreningar samtidigt var provinsombud för organisation-
en och att 29 av dessa missionsföreningars totalt 35 kolportörer innehade 
eller innehaft Stiftelsens kolportörsbetyg. Kommittén framhöll vidare att det 
utöver dessa 51 missionsföreningar fanns många som ekonomiskt under-
stödde Stiftelsens verksamhet och även avlönade kolportörer som fått dess 
kolportörsbetyg. EFS hade även erhållit ekonomiskt understöd från delar av 
landet där missionsföreningar ännu inte bildats.24 Sammantaget tycktes 
kommittén mena att Stiftelsen sedan länge var förbunden med rörelsen på 
lokal och regional nivå. En formaliserad ”närmare förbindelse” var ur detta 
perspektiv en naturlig följd av en redan etablerad relation. Det är även tydligt 

                               
21 Utlåtande från kommitterade, s 1-2, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3, AIIa:6, EFSA, 
SSA. 
22 Utlåtande från kommitterade, s 2-3, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3, AIIa:6, EFSA, 
SSA. 
23 Utlåtande från kommitterade, s 3, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3, AIIa:6, EFSA, 
SSA. 
24 Utlåtande från kommitterade, s 3-4, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3, AIIa:6, EFSA, 
SSA. 
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att kommittén menade att EFS spelade en viktig roll för att samordna denna 
rörelse. Kommittén pekade visserligen på de regionala organisationernas 
betydelse, men menade att ytterligare, dvs. nationell, samordning behövdes. 

Kommittén övergår efter denna historiska exposé till själva förslaget som 
delades upp i olika moment som beskrev grunderna för den planerade ”när-
mare förbindelsen”: 
 

Erkännes nu i allmänhet nödvändigheten af en närmare sammanslut-
ning emellan missionsföreningarne, så uppstår i främsta rummet den 
frågan, omkring hvilken af de i landet redan bestående föreningar 
denna sammanslutning lämpligast bör ske.25  

 
Kommittén menade i detta sammanhang att ”Evangeliska Fosterlands Stif-
telsen är den enda förening inom Sverige, hvars werksamhet afser hela lan-
det, medan de öfriga föreningarne [dvs. regionala organisationerna] in-
skränka sig till wissa delar deraf”, att Stiftelsen redan stod i kontakt med 
missionsföreningar ”på de flesta orter i riket” genom sina kolportörer, 
provinsombud och reseombud och att organisationen hade stor betydelse 
genom sin skriftspridning. Kommittén pekade vidare på att många missions-
föreningar redan understödde EFS:s yttre mission och att många missions-
vänner slöt upp till dess årssammankomster i Stockholm. Sammantaget me-
nade kommittén att Stiftelsen redan nu ”allmänt nog betraktas såsom den 
inre missionens centralförening”, detta i så hög grad att ”den försmädelse 
som drabbar inre missionen, till största delen rigtas mot samma Stiftelse.”26 
Av detta kommer att ”den ifrågasatta sammanslutningen --- omkring Foster-
lands Stiftelsen såsom medelpunkt”, som åtminstone de 51 lokala missions-
föreningarna och regionala organisationerna önskat, egentligen inte var nå-
got nytt utan mer ett reglerande av redan faktiska förhållanden.27 Styrelsen 
ville alltså inför rörelsen markera att denna förändring inte innebar något 
nytt. Ändå var det en ny relation mellan EFS och rörelsen på lokal och reg-
ional nivå som nu inleddes. 

”Den närmare förbindelsen” var enligt kommittén inte tänkt ”att hota de 
särskilda missionsföreningarnas sjelfständighet inom sig eller afse deras 
uppgående i Fosterlands Stiftelsen” utan målet var ”ett befästande af den 
broderliga inbördes gemenskapen”. De missionsföreningar som gick in i 
”den närmare förbindelsen” med EFS skulle genom överenskommelsen få 
”deltaga uti ledningen och öfverwakandet af Fosterlands Stiftelsens werk-

                               
25 Utlåtande från kommitterade, s 3, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3, AIIa:6, EFSA, 
SSA. 
26 Utlåtande från kommitterade, s 5, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3, AIIa:6, EFSA, 
SSA. 
27 Utlåtande från kommitterade, s 6, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3, AIIa:6, EFSA, 
SSA. 
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samhet, hvarigenom denna mera än hittils skulle blifva en gemensam ange-
lägenhet”.28 

Kommittén var mycket noga med att markera att ”genom den föreslagna 
sammanslutningen emellan missionsföreningarne icke åsyftas någon rubb-
ning af den ställning, Fosterlands Stiftelsen enligt sina stadgar innehar i för-
hållande till wårt Swenska kyrkosamfund”, dvs. EFS:s konfessionella identi-
tet tänktes bestå.29 Viktiga anledningar till att det nu var särskilt viktigt för 
”de troende kristna att sluta sig tillsammans under sin Guds banér” var den 
otro som bredde ut sig i samhället och den kritik som riktats mot den inre 
missionens berättigande. Genom att sluta sig samman kunde man stärka 
varandra och öka möjligheterna till att sprida budskapet om Kristus.30 Av 
kommitterades förslag framgick att evangelisk-lutherska missionsföreningar 
i landet som arbetade för inre eller yttre mission kunde ”sammansluta sig 
med Fosterlands Stiftelsen” för att bedriva mission grundad på Stiftelsens 
stadgar och de bestämmelser som gavs i förslaget om den ”närmare förbin-
delsen”.31  

Kommitterade förordade att lokala missionsföreningar som önskade ingå i 
den ”närmare förbindelsen” med EFS skulle bilda regionala organisationer 
tillsammans med närliggande missionsföreningar. De lokala missionsför-
eningarna tänktes ingå i den ”närmare förbindelsen” genom sina respektive 
regionala organisationer. Endast i undantagsfall föreslogs lokala missions-
föreningar kunna ansluta sig till Stiftelsen utan att ingå i en regional organi-
sation.32 Denna del av kommitterades förslag var ett erkännande av de reg-
ionala organisationernas verksamhet och organisation. 

En missionsförening som önskade ingå i den ”närmare förbindelsen” 
skulle enligt kommitténs förslag sända ansökan om detta till EFS:s expedit-
ion tillsammans med missionsföreningens stadgar, uppgift om dess geogra-
fiska arbetsområde och listor över styrelseledamöter och anställda kolportö-
rer. Om Stiftelsens styrelse ansåg att den aktuella missionsföreningens stad-
gar överensstämde med EFS:s skulle ansökan bifallas och missionsförening-
en betraktas ”såsom en afdelning af Fosterlands Stiftelsen.”33 De 
missionsföreningar som antagits skulle ha rätt att skicka ett ombud till EFS:s 

                               
28 Utlåtande från kommitterade, s 6, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3, AIIa:6, EFSA, 
SSA. 
29 Utlåtande från kommitterade, s 7, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3, AIIa:6, EFSA, 
SSA. 
30 Utlåtande från kommitterade, s 7-8, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3, AIIa:6, EFSA, 
SSA. 
31 Utlåtande från kommitterade, s 9, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3, AIIa:6, EFSA, 
SSA. 
32 Utlåtande från kommitterade, s 9-10, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3, AIIa:6, 
EFSA, SSA. 
33 Utlåtande från kommitterade, s 10, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3, AIIa:6, EFSA, 
SSA. 
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styrelses årssammanträde vid årshögtiden. Ombuden skulle där ha rätt att 
delta såväl i överläggningar som i beslut.34 De missionsföreningar som gått 
in i den ”närmare förbindelsen” med Stiftelsen tänktes enbart anställa denna 
organisations godkända kolportörer. EFS kände dock till att andra evange-
lisk-lutherska missionsföreningar utfärdade egna kolportörsintyg. Därför 
föreslog kommitterade att kolportörer som var godkända av annan evange-
lisk-luthersk missionsförening skulle kunna användas om Stiftelsens styrelse 
och missionsföreningarnas ombud gemensamt beslutade så vid årssamman-
trädet. I normalfallet tänkte sig dock kommitterade att det var EFS som en-
sam skulle utbilda och pröva kolportörer. Under inga omständigheter skulle 
kolportörer som var okända eller av annan bekännelse än den evangelisk-
lutherska kunna användas. Missionsföreningarna skulle ge vitsord åt kolpor-
törskandidater från sina områden som önskade erhålla utbildning och kolpor-
törsbetyg genom EFS. Missionsföreningarna tänktes även hålla uppsikt över 
kolportörer som arbetade inom deras respektive områden. På platser där det 
fanns en missionsförening som ingått ”närmare förbindelse” med EFS skulle 
Stiftelsen inte själv anställa någon kolportör om inte missionsföreningen 
begärde detta.35 

De missionsföreningar som ingått ”närmare förbindelse” med EFS före-
slogs få använda sig av dess reseombud vid sina större möten och även, efter 
prövning av EFS:s styrelse, få skriva om sina möten i Stiftelsens periodiska 
litteratur.36 Missionsföreningarna förväntades understödja, delta i och vara 
med och bestämma över den ”gemensamma werksamheten” som EFS utö-
vade inom den inre och den yttre missionens områden.37 Vid kallandet av 
provinsombud skulle Stiftelsens styrelse inhämta yttrande från den missions-
förening inom vars område den aktuella personen bodde. Varje år förvänta-
des missionsföreningarna sända uppgifter om sin verksamhet, styrelsesam-
mansättning, kolportörer och eventuella förändringar av stadgar till EFS:s 
expedition. En del av dessa uppgifter tänktes senare ingå i Stiftelsens årsbe-
rättelse. Missionsföreningarna föreslogs själva kunna välja att avbryta den 
”närmare förbindelsen” med organisationen men denna föreslogs även ha 
rätt att avsluta förbindelsen med missionsföreningar som inte höll sig till 
grunderna för förbindelsen. Detta skiljande skulle enligt förslaget ske genom 
beslut på styrelsens årssammanträde vid EFS:s årshögtid.38 

                               
34 Utlåtande från kommitterade, s 11, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3, AIIa:6, EFSA, 
SSA. 
35 Utlåtande från kommitterade, s 11-13, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3, AIIa:6, 
EFSA, SSA. 
36 Utlåtande från kommitterade, s 13, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3, AIIa:6, EFSA, 
SSA. 
37 Utlåtande från kommitterade, s 13, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3, AIIa:6, EFSA, 
SSA. 
38 Utlåtande från kommitterade, s 13-15, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3, AIIa:6, 
EFSA, SSA. 
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Kommitterade presenterade även ett förslag till förändringar av EFS:s 
stadgar. Förändringsförslaget skulle göra det möjligt för de missionsför-
eningar som inträtt i den ”närmare förbindelsen” att vara med att leda Stiftel-
sen. Främst tänktes detta ske genom förändring av stadgeparagraferna sex 
och sju så att de evangelisk-lutherska missionsföreningar som inträtt i den 
”närmare förbindelsen” med organisationen hade möjlighet att genom var 
sitt ombud vara representerade vid årssammanträdet. Vid detta skulle revis-
ionsberättelsen över räkenskaperna läsas upp och godkännas, beslut fattas i 
stadgefrågor och ärenden behandlas som styrelsen valde att hänskjuta till 
detta sammanträde.39 Provinsombuden behandlades i kommitténs förslag till 
förändring av § 8 i EFS:s stadgar. Dessa föreslogs, liksom tidigare, ha rätt att 
delta i Stiftelsens styrelses överläggningar och beslut, men däremot, i likhet 
med tidigare, inte få rösta i styrelseval. Styrelsen föreslogs, liksom tidigare, 
bestå av minst 12 i Stockholm eller dess närhet boende män av evangelisk-
luthersk bekännelse. Den föreslogs även i fortsättningen komplettera sig 
själv.40 De missionsföreningar som gick in i den ”närmare förbindelsen” 
skulle alltså inte komma att ha rätt att genom val utse organisationens sty-
relse. 

Kommittén föreslog även att EFS:s reseombuds tillsynsuppgift över den 
inre missionen skulle stärkas genom tillägg i stadgarnas § 2.41 Detta ansågs 
nödvändigt då den med Stiftelsen förbundna verksamheten på detta område 
förväntades öka kraftigt genom att missionsföreningar gick in i den ”närmare 
förbindelsen”. Genom dessa missionsföreningar skulle EFS komma att ”bed-
riva” verksamhet på många olika platser varför de mobila reseombuden 
skulle komplettera de stationära provinsombudens tillsynsfunktion. 

I de nya stadgarnas § 9 föreslogs att förslag på förändring av EFS:s stad-
gar eller grunderna för missionsföreningarnas ”närmare förbindelse” först 
skulle beredas av styrelsen innan ett förslag upprättades. Förslaget skulle 
sedan under april månad publiceras i organisationens periodiska litteratur för 
att därefter beslutas om vid årssammanträdet.42 

Kommittén föreslog styrelsen att detta förslag, efter det att styrelsen god-
känt det, skulle offentliggöras i Budbäraren och cirkulär spridas till provins-
ombuden och de missionsföreningar som organisationen hade kontakt med. 
Dessa skulle även uppmanas, de senare genom ombud, att närvara vid EFS:s 

                               
39 Utlåtande från kommitterade, s 15-16, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3, AIIa:6, 
EFSA, SSA. 
40 Utlåtande från kommitterade, s 16-17, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3, AIIa:6, 
EFSA, SSA. 
41 Utlåtande från kommitterade, s 15, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3, AIIa:6, EFSA, 
SSA. 
42 Utlåtande från kommitterade, s 17, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3, AIIa:6, EFSA, 
SSA. 
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styrelses årssammanträde sommaren 1872 för att överlägga i de aktuella 
frågorna.43 

EFS:s styrelse tog emot kommitterades förslag vid sitt sammanträde den 2 
april 1872. Ärendet bordlades och beslut i frågan fattades några dagar se-
nare, den 5 april, efter att kommitterades förslag under några dagar funnits 
tillgängligt för läsning. I det stora hela godtogs förslaget. Något annat var 
heller inte att vänta då kommittén bestått av tongivande ledamöter av styrel-
sen med ledamoten Carl Ulrik Widström som sammankallande.44 En viss 
spänning inom styrelsen kan dock märkas i det att den accepterade kommit-
téns förslag utom vad gällde det moment i grunderna för den ”närmare för-
bindelsen” som berör kolportörsverksamheten. Här önskade styrelsemajori-
teten en mer öppen skrivning där missionsföreningarna skulle ha rätt att för 
kortare tid på prov använda sig av en kolportör som inte hade EFS:s kolpor-
törsbetyg för att sedan ansöka om detta betyg. Styrelsen menade även att 
kolportör som innehade kolportörsintyg från annan evangelisk-luthersk miss-
ionsförening kunde jämställas med kolportör som innehade Stiftelsens kol-
portörsbetyg. Mer anmärkningsvärt är att styrelsen strök kommitterades 
skrivelse om att missionsföreningarna inte skulle befatta sig med okända 
kolportörer eller kolportörer av annan bekännelse än den evangelisk-
lutherska. Ledamoten Widström, som ju även varit sammankallande i kom-
mittén som utarbetat förslaget, protesterade mot detta och menade att ett 
förtydligande om att missionsföreningarna i sin kolportörsverksamhet inte 
skulle använda sig av personer av främmande trosbekännelse åter borde in-
föras. Majoriteten av styrelsen menade dock att detta tillägg inte var nöd-
vändigt då såväl EFS:s stadgar som grunderna för den ”närmare förbindel-
sen” tydligt markerade vikten av denna bekännelse. Dessutom menade majo-
riteten att detta tillägg skulle kunna tolkas som ”ofördragsamhet mot olika 
tänkande.” Ännu en gång visade Widström således att han hårt slog vakt om 
den evangelisk-lutherska bekännelsen. Styrelseledamoten Bernhard Wad-
ström (1831–1918) var skiljaktig i det att han menade att det var ”för tidigt” 
att tillåta missionsföreningar ha något att säga till om vad gällde kallandet av 
provinsombud.45 

Våren 1872 presenterade EFS:s styrelse sitt förslag, vilket innebar att or-
ganisationens stadgar skulle ändras så att de missionsföreningar som anslöts 
skulle ha rätt att skicka ett ombud var till styrelsens årssammanträde vid 
årshögtiden. Ombuden skulle där ha rätt att delta såväl i överläggningar som 
i beslut, dock inte i styrelseval. Provinsombuden föreslogs liksom tidigare ha 
rätt att delta i styrelsens överläggningar och beslut förutom val av styrelse. 

                               
43 Utlåtande från kommitterade, s 18, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3, AIIa:6, EFSA, 
SSA. 
44 EFS sp 2.4.1872 § 3; 5.4.1872 § 3, AIIa:6, EFSA, SSA. 
45 EFS sp 5.4.1872 § 3, AIIa:6, EFSA, SSA. 
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Denna skulle enligt förslaget även i fortsättningen komplettera sig själv.46 
Mycket av EFS:s associationsmodell skulle med andra ord enligt förslaget 
bestå och det föreslagna stadgeenliga medbestämmandets effekt bli kraftigt 
begränsad. Detta anslutningsförslag benämns nedan 1872 års anslutningsför-
slag. 

Att EFS:s styrelse arbetade med den organisatoriska relationen mellan or-
ganisationen och landets missionsföreningar visar, förutom på medbestäm-
mandeaspekten, att styrelsen hade ett nationellt perspektiv. 1870-talet var en 
tid av gryende nationalism och landet knöts alltmer samman genom förbätt-
rade kommunikationer. Som jämförelse hade de regionala organisationerna 
ett provinsiellt orienterat synsätt där en viktig del av identiteten låg i det 
faktum att deras medlemmar var t. ex. östgötar, skåningar eller värmlänning-
ar. Dessa organisationer hade ett angeläget budskap till den egna landsän-
dans folk och önskade organisera rörelsen där för insatser på den inre och 
yttre missionens områden. 

Vid EFS:s årshögtid i juni 1872 deltog vid styrelsens årssammanträde, 
förutom styrelsen och provinsombuden, även inbjudna representanter från 
sådana missionsföreningar som samverkade med organisationen. 1872 års 
anslutningsförslag skulle diskuteras. Av de regionala organisationerna var 
Gotlands Missionsförening, ”Göteborgsmissionen”/Västkustens Missions-
förening, Jönköpings Missionsförening, Södermanlands Allmänna Missions-
förening, Norra Hälsinglands Missionsförening och Medelpads Lutherska 
Missionsförening företrädda. Totalt hade 39 missionsföreningar, varav sex 
regionala organisationer, sänt representanter. Värmlands Ansgarieförening 
var inte företrädd med representant vid detta möte. Detta är förvånande då 
denna regionala organisation aktivt verkat för att missionsföreningarna 
skulle få medbestämmande i EFS. Den borde därför ha haft intresse av att 
närvara.47 Förutom de ovan nämnda fanns även Västra Skånes Missionsför-
ening, Kristianstads Traktatsällskap, Österdalarnes Missionsförening och 
Örebro Läns Ansgarieförening ”representerade” genom att provinsombud 
vilka satt i deras styrelser deltog. Dessa personer hade dock inte officiellt 
uppdrag från sina respektive regionala organisationer att där föra deras talan. 
Utöver de missionsföreningar som sänt representanter till årssammanträdet 
hade flera skriftligt kommenterat det presenterade förslaget.48 

                               
46 Utlåtande från kommitterade, bilaga till EFS sp 2.4.1872 § 3; EFS sp 5.4.1872 § 3, 
AIIa:6, EFSA, SSA; EFSÅ 1871, s 58-65; Budbäraren 4/1872. Ibland används ter-
men ”deputerade” i protokollen, men konskevent används i denna undersökning 
begreppet ”ombud”. 
47 Till VärmlAF och dess agerande kommer vi att återvända nedan. 
48 EFS sp 7.6.1872 inledningen, AIIa:6, EFSA, SSA. Konsul Petter Olsson (1830-
1911) var provinsombud för EFS och ledamot av VSM:s och KTS:s styrelser. Om 
Olsson, se Åberg 1953. Axel Wætter var provinsombud för EFS och ledamot av 
ÖrLAF:s styrelse. Brodén var styrelseledamot i ÖDalMF och provinsombud för 
EFS. De var närvarande vid årssammanträdet 1872 som provinsombud (om deras 
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Mötet i juni 1872 gick inte helt som styrelsen hoppats. Flera föreningars 
representanter protesterade mot förslaget och menade att det skulle ge miss-
ionsföreningarna alltför lite medbestämmande i EFS. En av förslagets tongi-
vande kritiker var Thor Hartvig Odencrants, som närvarade som provinsom-
bud och representant för den regionala organisationen Jönköpings Missions-
förening.49 Odencrants och flera företrädare för rörelsen i olika delar av lan-
det protesterade främst mot att förslaget innebar att anslutna 
missionsföreningar inte skulle ha rätt att via ombud delta i valet av Stiftel-
sens styrelse.50 Att anslutna medlemmar och medlemsorganisationer skulle 
kunna rösta vid styrelseval utgjorde en viktig skiljelinje mellan äldre associ-
ationer och folkrörelseorgan.51  

Ombuden för ”Göteborgsmissionen”/Västkustens Missionsförening och 
den lokala Askersunds Missionsförening menade att missionsföreningarna 
borde få rätt att utse EFS:s provinsombud, inte bara att deras mening efter-
hördes.52 Även detta krav stöder medbestämmandeperspektivet, dvs. att 
missionsföreningarna för sin anslutning även önskade medbestämmande.  

Också Medelpads Lutherska Missionsförening riktade kritik mot det pre-
senterade förslaget. Dess kritik var dock av annat slag. Därifrån lyfte man 
fram den yttre missionens perspektiv och menade att anslutningsförslaget 
knöt missionsföreningarna alltför nära och fasta till EFS. De skulle därmed 
riskera att förlora kontakt med Svenska kyrkan och hennes planer på yttre 
mission.53 Detta uttalande stöder Furbergs tes att det var för att främja sin 
yttre mission som EFS:s styrelse ville knyta missionsföreningarna närmare 
till sig.  

Kritiken mot 1872 års anslutningsförslag såg alltså olika ut. En del av den 
gick ut på att de missionsföreningar som antog förslaget skulle få för litet 
medbestämmande i EFS. En annan del menade att missionsföreningarnas 

                                                                                                                             
roller som provinsombud respektive styrelsedamöter i de nämnda regionala organi-
sationerna samt att de inte hade förordnande från ÖrLAF eller ÖDalMF att represen-
tera den regionala organisationen vid detta möte, se EFS:s provinsombudslista 1872, 
EFSÅ 1871; ÖrLAF prot 1871-1872, AI:1, ÖrLAFöA, ACÖ; ÖDalMf prot 1871-
1872, AI-II:1. ÖDalELKEA, FAW. 
49 Om Odencrants kritik, se dock nedan under JMF. Om Odencrants, se Palmqvist 
1940; Bexell 1992, s 49-52. 
50 EFS sp 7.6.1872 § 1, AIIa:6, EFSA, SSA. 
51 Medveten om att detta är en förenkling av verkligheten då det fanns vissa mellan-
former gör jag en distinktion mellan associationer och folkrörelseorgan. 
52 EFS sp 7.6.1872 § 1, AIIa:6, EFSA, SSA. 
53 Transumt av prot. hållet vid Medelpads lutherska missionsförenings förvaltnings-
utskotts sammanträde 23.5.1872 bilagt EFS sp 7.6.1872, enligt Furberg 1962, s 55. 
Detta protokollsutdrag från Medelpads Lutherska Missionsförening omtalas i EFS:s 
styrelses protokoll som bilaga 40. Denna bilaga kan idag (oktober 2010) inte återfin-
nas vidlagt nämnda protokoll. Då protokollet 1872 omnämner bilaga 40 och Furberg 
1962 nämner denna, måste bilagan ha förkommit efter 1962. 
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förhållande till Svenska kyrkans planerade egna yttre mission skulle påver-
kas negativt. 

Alla missionsföreningars representanter vid mötet var dock inte kritiska. 
Det noterades i protokollet att flera som deltog i mötet var positiva till för-
slaget, men andelen negativa var så pass stor att styrelsen drog tillbaka sitt 
förslag. Styrelsen skulle överlägga om den kunde gå med på att missionsför-
eningar vid anslutning kunde få mer medbestämmande i organisationen. I så 
fall skulle styrelsen presentera ett nytt förslag.54  

Resultatet av överläggningen var givetvis ett nederlag för EFS:s styrelse. 
Den menade dock i 1872 års årsbok, presenterad i maj 1873, att den samver-
kan mellan EFS och rörelsens missionsföreningar, som förslaget skulle ha 
resulterat i, trots allt ändå redan var för handen ”äfæen om några stadgar 
derför ej äro uppgjorda”55 och listade missionsföreningar vilka till EFS sänt 
in uppgifter om stadgar, styrelseledamöter och verksamhet, dvs. sådana som 
organisationen samverkade med.56 

Vid EFS:s styrelses sammanträde den 4 mars 1873 återaktualiserades frå-
gan om ”närmare förbindelse” mellan Stiftelsen och rörelsens missionsför-
eningar. Frågan hade legat vilande sedan årssammanträdet i juni 1872. Några 
missionsföreningar hade brevledes hört av sig efter detta möte och godkänt 
EFS:s styrelses förslag. Om ett nytt förslag som innebar stadgeändring skulle 
presenteras vid årshögtiden i juni, måste detta först beredas och sedan enligt 
stadgarna offentliggöras senast i Budbärarens nummer för april. Därför ak-
tualiserades frågan just i mars 1873. Styrelsen beslutade sig för att avvakta, 
men ta upp frågan till behandling med provinsombuden vid det kommande 
årssammanträdet i juni. Styrelsen uppdrog åt kolportörsutskottet att gå ige-
nom insända förteckningar över styrelseledamöter i de missionsföreningar 
Stiftelsen hade kontakt med för att ur denna grupp föreslå ”lämpliga perso-
ner” som provinsombud ”så att Styrelsen såmedelst måtte komma att stå i 
samband med, om möjligt, samtliga med Stiftelsen utan några närmare 
öfverenskommelser redan i samverkan varande missions-föreningar.”57 För 
styrelsen var det viktigt att knyta an till dessa missionsföreningar genom att 
kalla ”lämpliga personer” i deras styrelser som provinsombud. 
 

EFS:s styrelses förslag 1874 

Ytterligare nästan ett år senare, i mars 1874, presenterade EFS:s styrelses 
ovan nämnda kommitté ett förslag på nya stadgar innehållande ett nytt an-

                               
54 EFS sp 7.6.1872 § 1, AIIa:6, EFSA, SSA; Åberg 1972, s 101. Det finns ingen 
notering i EFS:s styrelses protokoll vilka missionsföreningar som enligt uppgift var 
positiva till förslaget. 
55 EFSÅ 1872, s 70; Åberg 1972, s 101-102. 
56 EFSÅ 1872, s 71-74. 
57 EFS sp 4.3.1873 § 4, AIIa:7, EFSA, SSA. 
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slutningsförslag. Det nya stadgeförslaget behandlades av styrelsen vid sam-
manträden under våren.58 Kommittén menade att alla parter egentligen öns-
kat att missionsföreningar skulle kunna ansluta sig till EFS redan 1872, men 
att det funnits olika uppfattningar om hur detta skulle förverkligas. Kommit-
tén ansåg att ansvarstagandet hos missionsföreningarna för Stiftelsen skulle 
öka om de fick möjlighet att ansluta sig och genom ombud delta i styrelseval 
och andra viktiga beslut. Kommittén menade även att organisationens styrel-
ses förtroende i rörelsen skulle växa om den vore vald av missionsförening-
arna.59 Det sistnämnda är intressant att notera då det berör EFS:s styrelses 
legitimitet som samlande kraft och talesperson för rörelsen på lokal och reg-
ional nivå. Inom styrelsen fördes under mars och april 1874 långa diskuss-
ioner om kommitténs förslag till nya stadgar och nytt anslutningsförslag. 
Olika ledamöter reserverade sig och nya textförslag presenterades. Procedu-
ren visar alltså att styrelsen lade stor vikt vid stadgeförändringen, att detta 
innebar ett viktigt vägval för Stiftelsen och att styrelsen inte var helt enig.60   
   Att här redovisa hela detta förlopp skulle tynga framställningen och inne-
bära risk att förlora fokus på de centrala förändringsförslagen, och därför 
presenteras här endast styrelsens slutliga förslag till nya stadgar. Styrelsen 
föreslog årssammanträdet 1874 att EFS framöver skulle ha ett årsmöte som 
högsta beslutande instans. Vid detta föreslogs att ombud för anslutna evan-
gelisk-lutherska missionsföreningar, provinsombuden och styrelsens leda-
möter skulle ha rösträtt.61 Vid årsmötet skulle organisationens räkenskaper 
för det gångna verksamhetsåret presenteras, styrelsen ställas till ansvar och 
styrelse- och revisorsval hållas. Till årsmötet skulle styrelsen hänskjuta 
större och principiellt viktiga frågor. Vid årsmötet tänktes även förändringar 
av stadgarna kunna ske, dock först efter det att styrelsen behandlat ändrings-
förslaget och det publicerats i organisationens tidskrifter. För stadgeändring 
föreslogs att det skulle krävas 2/3 majoritet.62 Styrelsens förslag om inrättan-
det av ett årsmöte enligt dessa premisser skulle, om det antogs, innebära en 
grundläggande förändring av tänkandet kring hur Stiftelsen styrdes. En helt 
ny struktur, mer folkrörelseliknande, skulle etableras. Det föreslogs att sty-
relsen även framöver skulle bestå av minst 12 män av evangelisk-luthersk 
bekännelse boende i Stockholm eller i stadens närhet. Någon öppning för att 

                               
58 EFS sp 10.3.1874 § 4; 17.3.1874 § 2; 24.3.1874 § 1-5; 7.4.1874 § 2-6 (med bila-
gor), AIIa:7, EFSA, SSA. 
59 EFS sp 10.3.1874 § 4 (med bilagor), AIIa:7, EFSA, SSA. 
60 EFS sp 10.3.1874 § 4; 17.3.1874 § 2; 24.3.1874 § 1-5; 7.4.1874 § 2-6 (med bila-
gor), AIIa:7, EFSA, SSA. 
61 Förslag till nya stadgar för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen § 8, Till Evang. 
Fosterlands-Stiftelsens Provinsombud, tryckt cirkulär april 1874, bilaga till EFS sp 
7.4.1874 § 5, AIIa:7, EFSA, SSA. Benämningen på årsmötet och provinsombuden 
växlar. Begreppen årsmöte och povinsombud används dock som analysspråk. 
62 Förslag till nya stadgar för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen § 8, 11, Till Evang. 
Fosterlands-Stiftelsens Provinsombud, tryckt cirkulär april 1874, bilaga till EFS sp 
7.4.1874 § 5, AIIa:7, EFSA, SSA. 
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kvinnor, trots att dessa utgjorde en mycket stor del av rörelsen på lokal nivå, 
fanns med andra ord inte. Att det uttryckligen föreslogs att det skulle stå i 
stadgarna att styrelseledamöterna skulle vara evangelisk-lutherska var något 
nytt och bör ses som ytterligare ett förtydligande av EFS:s läromässiga 
grund, en viktig del av dess konfessionalitet.63 Till detta har vi anledning att 
återkomma vid flera tillfällen nedan.  
   Ledamöterna föreslogs ha ett tidsbegränsat mandat på tre år, men kunde 
väljas om för nya mandatperioder som inte begränsades till antal. Styrelsen 
skulle själv fastställa antalet ledamöter (minst 12) och upprätta ett förslag till 
årsmötet för styrelseval, dvs. utgöra valberedning. Styrelsen skulle även ha 
rätt att mellan årsmötena tillfälligtvis fylla vakans som uppkommit.64 Evan-
gelisk-lutherska missionsföreningar föreslogs kunna ansöka om anslutning 
till organisationen och hade då att skicka in uppgifter om stadgar, styrelsele-
damöter och kolportörer varefter styrelsen fattade beslut. När en missions-
förening anslutits skulle den ha rätt att sända ett ombud till årsmötet och 
skyldighet att årligen sända sin verksamhetsberättelse till organisationens 
expedition. För att särskilt attrahera de ”större” missionsföreningarna, det vi 
här kallar de regionala organisationerna, föreslogs att de, om de omfattade 
tio eller fler lokala missionsföreningar, skulle få sända två ombud vardera.65 
EFS:s styrelse urskilde som vi kunnat konstatera de regionala organisation-
erna som en egen grupp och tillmätte dem särskild betydelse. Styrelsen före-
slog vidare att provinsombuden skulle finnas kvar. Dessa skulle alltjämt 
utses av styrelsen efter att kallelsen diskuterats med traktens missionsför-
ening om sådan existerade. Provinsombuden skulle, till skillnad från de dit-
tills gällande stadgarna, jämte styrelsens ledamöter och ombud för anslutna 
missionsföreningar få delta i val av EFS:s styrelse vid årsmötet och även, 
liksom i de gällande stadgarna, ha närvaro-, yttrande- och beslutsrätt vid 
styrelsens sammanträden, undantaget val av styrelseordförande och vice 
styrelseordförande. Även för provinsombuden slogs för första gången fast att 
de skulle vara av den evangelisk-lutherska bekännelsen.66 Styrelsen skulle 

                               
63 Förslag till nya stadgar för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen § 5, Till Evang. 
Fosterlands-Stiftelsens Provinsombud, tryckt cirkulär april 1874, bilaga till EFS sp 
7.4.1874 § 5, AIIa:7, EFSA, SSA. 
64 Förslag till nya stadgar för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen § 5, Till Evang. 
Fosterlands-Stiftelsens Provinsombud, tryckt cirkulär april 1874, bilaga till EFS sp 
7.4.1874 § 5, AIIa:7, EFSA, SSA. 
65 Förslag till nya stadgar för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen § 6, Till Evang. 
Fosterlands-Stiftelsens Provinsombud, tryckt cirkulär april 1874, bilaga till EFS sp 
7.4.1874 § 5, AIIa:7, EFSA, SSA. 
66 Förslag till nya stadgar för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen § 7, Till Evang. 
Fosterlands-Stiftelsens Provinsombud, tryckt cirkulär april 1874, bilaga till EFS sp 
7.4.1874 § 5, AIIa:7, EFSA, SSA. Provinsombuden var såsom vi ovan sett utsedda 
av EFS:s styrelse att representera Stiftelsen och övervaka kolportörernas verksam-
het. Provinsombudens geografiska ansvarsområden specificierades aldrig med någon 
större noggrannhet. I samma stad eller socken kunde flera provinsombud finnas 
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alltså fortsatt ha en stark ställning i Stiftelsen genom att dess ledamöter var 
röstberättigade vid årsmötet, att styrelsen utgjorde valberedning, att styrelsen 
beslutade om anslutning av missionsföreningar och utsåg och avsatte provin-
sombud och att det var den som skulle uttala sig om framtida stadgeänd-
ringsförslag. Utifrån styrelsens förslag är det tydligt att styrelsens och 
provinsombudens starka ställning tänktes begränsa effekten av den anslutna 
rörelsens medbestämmande.  

Vid årshögtidens årssammanträde med styrelsen och tillresta provinsom-
bud sommaren 1874 behandlades stadgeändringsförslaget. Sammanträdet 
antog styrelsens förslag utom vad gällde § 5 och § 7 där årssammanträdet 
beslöt i enlighet med ett förslag som några reservanter lagt fram och där det i 
stadgarna skulle stå att styrelsen vid styrelseval skulle upprätta ett förslag 
som innehöll två ytterligare namn än de poster som skulle tillsättas och att 
provinsombuden enbart skulle ha närvaro- och yttranderätt vid styrelsesam-
manträden, dvs. ej rösträtt.67  

Nästkommande ordinarie styrelsesammanträde beslutade att de nya stad-
garna skulle offentliggöras i Budbäraren och att de missionsföreningar som 
så önskade, efter prövning, skulle få ansluta sig till EFS utifrån dessa pre-
misser.68 Detta innebar att provinsombuden förlorade den beslutanderätt i 
styrelsen de haft sedan 1856, men hade alltjämt närvaro-, yttrande- och röst-
rätt vid årsmötet. Provinsombuden omvandlades således i och med 1874 års 
stadgeförändring från att vara en del av den utvidgade styrelsen för Stiftelsen 
till att bli av styrelsen förtroendevalda personer med särskild privilegieröst-
rätt vid årsmötet. EFS omvandlades samtidigt från association till folkrörel-
seorgan för anslutande rörelse på lokal och regional nivå. 

Jämfört med 1872 års anslutningsförslag hade EFS:s styrelse i 1874 års 
anslutningsförslag förstärkt de anslutna missionsföreningarnas medbestäm-
mande i Stiftelsen genom att dessa skulle ha rätt att genom ombud vid års-
mötet vara med att välja organisationens styrelse. Opinionen inom rörelsen 
på lokal och regional nivå och samhällsförändringen hade pressat EFS:s 
styrelse till denna eftergift genom att missionsföreningarna hade avvisat 
1872 års anslutningsförslag. Samtidigt hade styrelsen 1874 valt att inte helt 
släppa kontrollen. Den hade inte gett anslutna missionsföreningars medbe-
stämmande fritt spelrum. Då även styrelseledamöterna och provinsombuden 
skulle vara röstberättigade vid årsmötet kunde styrelsen genom att i tillräck-
ligt antal utse provinsombud som stödde styrelsen och genom att de närva-
rade vid årsmötet, ändå kontrollera detta. Ett provinsombuds eller en styrel-

                                                                                                                             
utsedda och i andra områden fanns inget provinsombud varför det närmaste ombudet 
hade ansvar även där. Viktigt att notera är att provinsombuden var EFS:s styrelses 
förtroendemän medan de regionala organisationerna själva valde sina geografiska 
verksamhetsområden. 
67 EFS sp 5.6.1874 (prot. em. kl. 17) § 1, AIIa:7, EFSA, SSA. 
68 EFS sp 22.6.1874 § 2, AIIa:7, EFSA, SSA. 
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seledamots röst vägde lika tungt som en hel ansluten lokal missionsför-
enings; två provinsombud eller två styrelseledamöter hade samma rösttyngd 
som en ansluten regional organisation. Styrelsen hade även rätt att acceptera 
eller avvisa en missionsförenings anslutningsansökan och utesluta missions-
föreningar och utse och avsätta provinsombud. Vi kan sammanfattningsvis 
konstatera att denna ordning var EFS:s styrelses sätt att kombinera de an-
slutna föreningarnas medbestämmande med försäkringar att organisationens 
konfessionalitet skulle bevaras. 

Innan vi går vidare är det viktigt att åter påminna oss hur relationen mel-
lan EFS och de regionala organisationerna såg ut under perioden fram till 
1890. Utan denna påminnelse riskerar förståelsen av relationen mellan Stif-
telsen och rörelsen på regional nivå att bli anakronistisk. För en rätt tolkning 
av rörelsens regionala plan under perioden 1872–1890 är det viktigt att se 
hur ansvars- och arbetsfördelningen mellan de undersökta regionala organi-
sationerna och EFS såg ut under 1860- och 1870-talen. 
Schematiskt kan ansvars- och arbetsfördelningen mellan Stiftelsen, som 
fyllde rollen som rörelsens riksorganisation, och de regionala organisation-
erna på 1860- och 70-talen tecknas i tablå på nästa sida. 
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Tablå 1. 

Arbets- och ansvarsfördelning mellan EFS och de undersökta reg. organi-
sationerna under 1860- och 1870-talen 
 
Reg. organisationer EFS 
Gav ekonomiska bidrag till EFS 
 

Tog emot ekonomiska resurser från den lokala 
och regionala rörelsen 
 

Hade primärt ett regionalt perspektiv 
 

Hade ett nationellt perspektiv 
 

Ansvarade för inre mission i respektive 
geografiska ansvarsområde – anställde 
kolportörer och predikanter 

 

Verkade för inre mission 
(nationellt, men kunde även ha kolportörer och 
predikanter anställda som verkade lokalt och 
reseombud som reste över större geografiska 
områden) 
 

Bedrev viss utbildning – några regionala 
organisationer bedrev kolportörsutbild-
ning i egen regi 
 

Bedrev utbildning (missionärer för yttre miss-
ion från 1862, kolportörer och predikanter från 
1868) 
 

Gav ofta ut regionala missionstidskrifter. 
Kunde genom dessa ge konfessionell 
vägledning 
 

Litteraturutgivning 
Böcker, skrifter, traktater, Budbäraren, Miss-
ions-Tidning. 
Kunde genom dessa ge konfessionell vägled-
ning 
 

Verkade regionalt för den yttre missionen 
genom insamlingar, information etc 
 

Bedrev yttre mission från 1862. Den yttre 
missionen kom att bli en viktig sammanhål-
lande kraft som höll samman rörelsen och knöt 
de lokala missionsföreningarna och regionala 
organisationerna nära EFS  
 

Konfessionellt ansvar regionalt 
 

Konfessionellt ansvar nationellt 
 

De regionala organisationernas koppling 
till den evangelisk-lutherska lärogrunden 
varierade. En del såg sig som regionala 
bärare av kyrkolojalitet på den evange-
lisk-lutherska bekännelsens grund, andra 
ändrade med tiden sina stadgar till för-
mån för en mer allmänkristen bekännelse 
och blev separatistiska 
 

Bärare nationellt av visionen att rörelsen på 
den evangelisk-lutherska bekännelsens grund 
skulle förbli kyrkolojal 
 

Ville se sig som regionala samordnings- 
och serviceorgan för rörelsen på lokal 
nivå 
 

Ville se sig som ett nationellt samordnings- 
och serviceorgan för rörelsen på lokal och 
regional nivå  
 

 
Källor: Källmaterial från fallstudieorganisationerna, se noter kapitel II:2 och III:2. 
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Av det ovan skisserade kan vi se att ett ömsesidigt beroende mellan Stiftel-
sen och rörelsen på regional nivå utvecklat sig. EFS:s styrelse ville leda den 
lokala och regionala rörelsen konfessionellt men var samtidigt beroende av 
ett ständigt ekonomiskt inflöde från dessa delar av rörelsen för att utföra sina 
uppgifter. Med tiden hade en relativt tydlig arbets- och ansvarsfördelning 
mellan Stiftelsen och de regionala organisationerna utvecklat sig där EFS 
ansvarade för bedrivande av yttre mission, utgivande av litteratur, utbild-
ningsinsatser och konfessionell ledning och de regionala organisationerna 
främst bedrev inre mission inom sina respektive områden och samlade in 
medel till Stiftelsen. 

Efter att ha beskrivit och analyserat händelseförloppet på den nationella 
nivån går vi nu vidare till det regionala planet. 

2. Det regionala planet 
I början av 1870-talet samverkade samtliga undersökta regionala organisat-
ioner med EFS genom att ekonomiskt bidra till dess yttre mission och sprida 
dess tryckta litteratur. En del av dem anställde även kolportörer vilka utbil-
dats av denna organisation och tog emot besök av dess reseombud. Några av 
de undersökta regionala organisationerna hade även inskrivet i sina stadgar 
att de såg sig själva som utgreningar av Stiftelsen. Ytterligare en kontaktyta 
mellan EFS och den nyevangeliska rörelsen på lokal och regional nivå ut-
gjordes av det nät av provinsombud som organisationens styrelse utsett utö-
ver landet. Flera av dessa provinsombud satt i styrelserna för de lokala miss-
ionsföreningarna och regionala organisationerna. 

På EFS:s styrelses förslag om anslutning 1872 och 1874 kom de under-
sökta regionala organisationerna dock att reagera olika: 
 
Västra Skånes Missionsförening, Hässleholms Missionsförening  
och Nordöstra Skånes Missionsförening  
Det finns inget i det bevarade källmaterialet som tyder på att Västra Skånes 
Missionsförening (VSM),69 Hässleholms Missionsförening (HLM)70 eller 

                               
69 Regional organisation för rörelsen i västra Skåne med verksamhet även i södra 
Halland bildad 1856. Tillsammans med de närliggande Hässleholms Missionsför-
ening och Nordöstra Skånes Missionsförening hade VSM sedan 1883 Skånes Miss-
ionsblad som regional missionstidskrift, Lundstedt 1902, s 21. Om VSM:s förhisto-
ria, bildande och första tid, se Västra Skånes Missionsförening 50 år (1906), s 5-
111; A. Åberg 1931, s 9-15; Johansson 1956, s 9-40. 
70 Regional organisation för rörelsen i norra Skåne och södra Småland bildad 1860. 
Tillsammans med de närliggande VSM och Nordöstra Skånes Missionsförening gav 
HLM sedan 1883 ut Skånes Missionsblad som regional missionstidskrift, Lundstedt 
1902, s 21. Om organisationens förhistoria, bildande och första tid, se Några erin-
ringar Hessleholms Missionsförening 50 år (1909), s 8-94; Hässleholms Missions-
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Nordöstra Skånes Missionsförening (NSM)71 under den här aktuella peri-
oden behandlade något av anslutningsförslagen eller ens övervägde att an-
söka om anslutning till EFS. Dessa regionala organisationer gav inte uttryck 
för att eftersträva medbestämmande i Stiftelsen. De fortsatte att verka som 
organisatoriskt självständiga regionala organisationer, delade samma kon-
fessionalitet som EFS, samlade in pengar till organisationens yttre mission 
och spred dess tryckta skrifter.72 
Kristianstads Traktatsällskap 
Om EFS:s anslutningsförslag bemöttes med tystnad från VSM, NSM och 
HLM reagerade den fjärde undersökta fallstudieorganisationen i Södra Göta-
land, Kristianstads Traktatsällskap (KTS),73 direkt negativt. KTS:s styrelse 
uppfattade 1872 års anslutningsförslag som närmast påträngande och inkräk-
tande. I dena regionala organisations styrelseprotokoll den 1 juli 1872 omta-
las förslaget som ”Ev. Fosterlands Stiftelsens begäran [sic!] om tractat-
sällskapets närmare anslutning till detsamma”. Styrelsen menade dock att 
KTS önskade fortsätta samtalet med EFS ”så mycket mer för en den all-
männa kärlekens närmare och fastare anslutning”. Detta beslut uppdrogs åt 
styrelseordföranden att ”i kärlek” meddela Stiftelsen.74 KTS:s styrelses age-
rande bör ses i ljuset av att det sedan tidigare fanns en tvekan inom denna 
styrelse hur den skulle ställa sig till EFS. Inom traktatsällskapet ansågs Stif-
telsens styrelse bestå av personer ur de högsta samhällsskikten och KTS var 
allmänt tveksamt till denna organisations struktur. I ett brev ett drygt den-
nium tidigare, 1861, från styrelseledamoten i KTS kyrkoherden Carl Abra-
ham Bergman (1800–1889) i Vinslöv till Stiftelsens missionsföreståndare 
Waldemar Rudin, anmärktes, att EFS:s styrelse syntes KTS:s styrelse:  
 

alltför förnäm: desse månge ädlingar, rike och mägtige (1 Cor. 1:26) 
väckte vår farhåga. Vi hade tidigt omfattat presbyterianska åsigter till 

                                                                                                                             
förening 1860-1935 (1934), s 12-57; Strödda drag Hässleholms Missionsförening 
100 år (1959), s 21-31, 111-116; Axelsson 1984, s 17-43. 
71 Regional organisation för rörelsen i nordöstra Skåne, västra Blekinge samt södra 
Småland bildad 1858. Hade tillsammans med VSM och HLM sedan 1883 Skånes 
Missionsblad som regional missionstidskrift, Lundstedt 1902, s 21. Om NSM:s 
förhistoria, bildande och första tid, se 1858-1908. Strödda drag ur N. Ö. Skånes 
Missionsförenings historia (1908), s 12-59; Nordöstra Skånes missionsförening 75 
år (1933), s 8-11; Nordöstra Skånes missionsförening 100 år (1958), s 16-36; Nord-
östra Skånes missionsförening 125 år (1983), s 26-38; Stobæus 1997, s 52-53. 
72 VSM prot 1870-1880, A1A:1, EFSVSA, SkAF; HLM prot 1870-1880, PB 1, 
ELMSAHä; NSM prot 1873-1880, PB 1, ELMSAHj. 
73 Regional organisation för rörelsen i norra och östra Skåne, sydöstra Småland samt 
Blekinge bildad 1855. KTS gav från 1893 ut Evangelisk-Luthersk Missionsvän som 
regional missionstidskrift. Om KTS:s bildande och första tid, se Thysell 1904, s 3-
10; Tyrberg 1972, s 76-91. 
74 KTS sp 1.7.1872 § 1, AI:1, KTSA, LLA. 
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en viss grad, voro på vår vakt mot biskopar och aristokrater, och an-
sågo det derföre rådligast, att bibehålla vår sjelfständighet.75 
 

I detta finns ett tydligt klassperspektiv. Bergman var dessutom orolig för att 
EFS:s styrelse var alltför kyrkolojal.76 KTS valde sedan att inte ens behandla 
1874 års förslag när det kom.77 Även om Bergman i sitt ovan citerade brev 
uttryckte att KTS menade att Stiftelsen var alltför kyrkolojal, skall detta utta-
lande mer ses som Bergmans eget än som hela traktatsällskapets eller ens 
dess styrelses. Bergman stod för en allianskristendom enligt den samtida 
Evangeliska Alliansens vision.78 KTS som helhet delade EFS:s konfession-
alitet och fortsatte därför att samla in pengar till dess yttre mission och spred 
Stiftelsens tryckta alster genom sina husbesökare och kolportörer, anställde 
kolportörer som utbildats av EFS men uttryckte inte intresse av att få medbe-
stämmande i densamma.79 Det kan även ha varit så att KTS:s vilja att verka 
nära Svenska kyrkan80 minskade viljan att ansluta sig till Stiftelsen. 
Östra Smålands Missionsförening och Gotlands Missionsförening 
Inte heller de regionala organisationerna Östra Smålands Missionsförening 
(ÖSM)81 eller Gotlands Missionsförening (GotlMF)82 ställde sig positiva till 
EFS:s första anslutningsförslag. ÖSM valde sommaren 1872 att avvakta då 
den nåtts av beskedet att Stiftelsens styrelse i praktiken redan dragit tillbaka 
sitt förslag.83 GotlMF behandlade inte 1872 års anslutningsförslag.84 

Något spår av behandling av 1874 års anslutningsförslag har inte påträf-
fats i ÖSM:s eller GotlMF:s bevarade arkivmaterial. De båda regionala or-
ganisationerna fortsatte dock att samverka med EFS, inte minst rörande den 
yttre missionen och tryckta skrifter, då organisationen hade samma konfess-
ionalitet som de. Trots att både ÖSM och GotlMF var uppbyggda med med-

                               
75 C. A. Bergman till W. Rudin 27.12 1861, återgivet i Rodén 1961, s 205. 
76 Om C. A. Bergman, se Rodhe 1922, s 608ff; Carlquist 2001, s 80-90.  
77 KTS prot 1874-1878, AI:1, KTSA, LLA. 
78 Till Bergmans uppfattning och spänningarna inom KTS:s styrelse angående vilken 
konfessionalitet som skulle vara sällskapets kommer vi att återvända i nästa kapitel. 
79 KTS prot 1870-1880, AI:1, KTSA, LLA. 
80 Till detta och hur det tog sig uttryck kommer vi att återvända i kommande kapitel. 
81 Regional organisation för rörelsen i norra Småland och södra Östergötland bildad 
1863. ÖSM hade Nordöstra Smålands Missionsblad (1870-1875) och därefter Östra 
Smålands Missionsblad (1876-) som regional missionstidskrift, Lundstedt 1896, s 
156; 1902, s 17. Om ÖSM:s bildande och första tid, se ngström 1913, s 43-111; 
Rodén 1955, s 26-50; Malcus 1963; Karlsson 1963, s 22-33; Rodén 1990, s 40-43. 
82 Regional organisation för rörelsen i Gotlands län, bildad 1862, hade Gotlands 
Missions-Tidning (1865-1868 och 1872-) som regional missionstidskrift, Lundstedt 
1902, s 417. Om GotlMf:s bildande och första tid, se Rodén & Pettersson 1962, s 
38-92. 
83 Rodén 1955, s 72. 
84 GotlMf prot 1872-1873, AIa:1, GotlMfA, ViLA (dock lucka i protokollen 1872). 
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bestämmande verkar de inte ha varit intresserade av att få detta i Stiftelsen.85 
Dessa regionala organisationer ville verka nära Svenska kyrkan.86 Deras 
ställningstaganden att inte ansluta sig till Stiftelsen vid denna tid bör ses 
även i denna kontext. 
 
Jönköpings Missionsförening 
Enligt sina stadgar från 1861 var Jönköpings Missionsförening (JMF)87 med 
verksamhet främst i södra Vätterbygden en ”utgrening” av EFS och skulle 
sända ett ”ombud” till organisationens styrelses årssammanträde.88 Den reg-
ionala organisationen var dock inte ansluten till Stiftelsen utan samverkade 
med den.89 Före 1874 fick inte missionsföreningar ansluta sig till EFS eller 
representeras av ombud vid dess årsmöten varför närvaro av JMF:s ”ombud” 
mer syftade till att upprätthålla relationen JMF–EFS.  
   I maj 1872 behandlade styrelsen för JMF EFS:s styrelses första anslut-
ningsförslag. Den regionala organisationens styrelse menade att det var ett 
oavvisligt krav för anslutning, att JMF skulle få vara med att välja Stiftelsens 
styrelse. Detta krav var dock troligen ett svepskäl. Den regionala organisat-
ionen gav vid denna tid själv inte sina lokala missionsföreningar medbe-
stämmande på detta sätt. Ställningstagandet till anslutningsförslaget hade 
troligen sin grund i att JMF önskade bevara sin organisatoriska självständig-
het och att den inte ville vara lika bunden till Svenska kyrkans evangelisk-
lutherska bekännelse som EFS var. JMF:s konfessionalitet, som den uttryck-
tes i stadgarna från 1861, var att organisationen skulle ”stå på fullt fri evan-
gelisk grund.” EFS:s konfessionalitet hade tydliggjorts i och med stadgeänd-
ringen 1868 och talade nu om ”den evangelisk-lutherska bekännelsens 
grund.”90  

                               
85 ÖSM prot 1875-1880, PB 1, ÖSMA; GotlMf prot 1866-1878, AIa:1, GotlMfA, 
ViLA. 
86 Till detta och hur det tog sig uttryck kommer vi att återvända i kommande kapitel. 
87 JMF var regional organisation för rörelsen i främst södra Vätterbygden bildad 
1861. JMF önskade enligt sina stadgar 1861 använda EFS:s tidskrifter som organ, 
JMF stadgar 1861 § 7, AI:1, SAMA, Jfa. Den regionala organisationen utsträckte 
med tiden sin verksamhet till stora delar av Västergötland, Småland och Östergöt-
land. Om JMF:s förhistoria, bildande och första tid, se Jönköpings missionsförening 
femtio år (1904), s 11-67; Elmgren 1921, s 7-162; Rundbäck 1928, s s 41-96; Åberg 
1972, s 20-86. Göran Åberg har visat att JMF:s historia som regional organisation 
bör ses från 1861 även om Jönköpings Traktatsällskap startade redan 1853, Åberg 
1972, s 14, 20-25. Den regionala organisationen använde till en början Budbäraren 
som organ, men gav från 1864 ut Meddelanden angående Jönköpings Förening för 
Inre och Yttre missionen, från 1894 benämnd Meddelanden angående Jönköpings 
missionsförenings verksamhet för inre och yttre missionen, Åberg 1972, s 91, 281. 
88 JMF stadgar 1861 § 9, AI:1, SAMA, Jfa. 
89 Åberg 1972, s 91. 
90 Åberg 1972, s 102-103. 
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   JMF:s styrelse utsåg Odencrants att representera den regionala organisat-
ionen vid Stiftelsens sonderande möte med missionsföreningarna sommaren 
1872.91 JMF valde att inte behandla 1874 års anslutningsförslag.92 Den reg-
ionala organisationens tidigare ställda krav, att anslutna missionsföreningar 
skulle få utse EFS:s styrelse, hade visserligen infriats i det nya förslaget, 
men detta medförde inte att JMF ansökte om anslutning. Detta förhållande 
stöder antagandet att detta enbart var en förevändning för att inte vilja an-
sluta sig. Trots att JMF inte tackade ja till EFS:s anslutningsförslag fortsatte 
den regionala organisationen att samverka med organisationen på den yttre 
missionens och de tryckta skrifternas områden.93 
 
Den nyevangeliska rörelsen i Västergötland 
Västergötland utgjorde ett mellanområde i landsdelen Västsverige. I Bohus-
län och norra Halland hade den nyevangeliska väckelserörelsen svårt att 
etablera sig då schartaunismen där var stark. I Jönköpings län byggde den 
nyevangeliska rörelsen tidigt egna strukturer. I Västergötland kom detta att 
dröja något. Väckelserörelserna inspirerade av prästerna Jacob Otto Hoof 
och Mårten Landahl (1797–1858) förblev starkt kyrkotrogna.94 Det dröjde 
därför till efter det skede som här diskuteras innan en regional organisation 
för den nyevangeliska väckelserörelsen för detta landskap bildades.95 
  
Östergötlands Ansgarieförening och  
Södermanlands Allmänna Missionsförening 
Det finns inget belägg för att Östergötlands Ansgarieförening (ÖgAF)96 be-
handlade EFS:s styrelses förslag om anslutning 1872.97 Det är dock troligt att 
denna regionala organisation kontaktades i detta ärende då den understödde 
Stiftelsens verksamhet.98 Inte heller 1874 års förslag ledde till att den region-
ala organisationen ansökte om anslutning. Den regionala organisationen 
delade dock konfessionalitet med Stiftelsen och fortsatte att samverka med 

                               
91 Åberg 1972, s 101-103. Den andra fallstudieorganisationen i Västsverige, Väster-
götlands Missionsförening, bildades först 1877 och Västergötland behandlas därför i 
detta kapitel som ”den nyevangeliska väckelserörelsen i Västergötland”. 
92 JMF prot 1874-1876, AI:1, SAMA, Jfa; Åberg 1972, s 102. 
93 JMF prot 1870-1880, AI:1, SAMA, Jfa. 
94 Gustafsson 1957, s 24, 152-154; Sanders 1995. 
95 Till detta kommer vi att återvända nedan. 
96 Regional organisation för rörelsen i Östergötland bildad 1868. ÖgAF hade 1877-
1879 Bibelbudet. Östergötlands Missionstidning, 1880-1888 Tidning för inre och 
yttre mission och 1888-1889 Östergötlands Ansgariiförenings Missionsblad som 
regional missionstidskrift, Lundstedt 1902, s 203; 227; 229. Om ÖgAF:s bildande 
och första tid, se Granér 1918. 
97 ÖgAF prot 1872-1874, AI:1, ÖgAFA, LFA. 
98  ÖgAF åmp 30.6.1869 § 7; sp 12.1.1870 § 4; 13.7.1870 § 7; 11-12.10.1870 § 7; 
10-11.1.1871 § 6; 10.1.1872 § 2; kmp 16-17.4.1873 § 9; ÖgAF stadgar 1874 § 1, 
ÖgAF åmp 30.6-1.7.1874 § 9, AI:1, ÖgAFA, LFA. 
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denna men eftersträvade inte medbestämmande i EFS.99 För ÖgAF kan även 
dess vilja att verka nära Svenska kyrkan100 ha inverkat på att den inte ville 
ansluta sig till EFS. 

Inte heller Södermanlands Allmänna Missionsförening (SörmlAMf)101 
behandlade EFS:s anslutningsförslag av år 1872.102 Denna hade heller inte 
någon nära samverkan med Stiftelsen och gav inte medel till dess yttre miss-
ion.103 Den sörmländska organisationen skickade dock 1871 på uppmaning 
av EFS ett exemplar av sina stadgar och uppgift om styrelsens sammansätt-
ning till organisationens expedition i Stockholm.104 Andra kontakter som 
SörmlAMF hade med Stiftelsen bestod i att den regionala organisationen 
sommaren 1873 sände sin styrelseordförande till Sockholm för att ”föra Sö-
derm. Allmänna miss:förenings talan, i frågor som röra dessa miss.samfunds 
gemensamma intressen”105 och att SörmlAMF införde information om sina 
större missionsmöten i EFS:s tidskrift Budbäraren.106 Någon vilja att ansluta 
sig till Stiftelsen och därmed få medbestämmande i denna verkar inte ha 
funnits. Den regionala organisationen svarade inte på det nya anslutningsför-
slaget av år 1874.107 
 
Värmlands Ansgarieförening 
Den av de regionala organisationerna som tydligast uttryckt att den önskade 
få medbestämmande i EFS var Värmlands Ansgarieförening (VärmlAF).108 
Redan i februari 1871 uttalade VärmlAF önskemål om att missionsförening-
arna i landet borde få större inflytande över Stiftelsens verksamhet. Den 
regionala organisationen menade att missionsföreningarna, inte EFS:s sty-

                               
99 ÖgAF prot 1874-1880, AI:1, ÖgAFA, LFA. 
100 Till detta och hur det kom till uttryck kommer vi att återvända i kommande kapi-
tel. 
101 Regional organisation för rörelsen i Södermanland (dock ej Stockholm) bildad 
1869. SörmlAMF hade Södermanlands Missionsblad 1873-1876 och Söderman-
lands Allm. Missionsförenings Tidning 1874-1876 som regionala missionstidskrifter, 
Lundstedt 1902, s 28-29; Melchersson 1919, s 64-66. Om SörmlAMF:s bildande och 
första tid, se Melchersson 1919, s 16-48. 
102 SörmlAMF prot 1872-1874, AI:1, SörmlAMFA, ESA. 
103 SörmlAMF prot 1871-1890, AI:1, SörmlAMFA, ESA. 
104 SörmlAMF åmp 25.6.1871 § 7, AI:1, SörmlAMFA, ESA. 
105 SörmlAMF sp 4.1.1873 § 4, AI:1, SörmlAMFA, ESA. 
106 Budbäraren 11/1872, s 216; 5/1873, s 104; 12/1873, s 276.  
107 SörmlAMF prot 1874-1880, AI:1, SörmlAMFA, ESA. 
108 Regional organisation för rörelsen i Värmland och Dalsland bildad 1865. Värm-
lAF hade Ansgariiföreningens Missionsblad för Dal och Wermland 1877-1878, 
Missionsblad 1879-1884, bihang till Wermlands Allehanda därefter Ansgariiposten 
1886-1920 som regional missionstidskrift, Lundstedt 1902, s 203; 205. För Värm-
lAF:s förhistoria, bildande och första tid, se Minnesskrift Värmlands Ansgariiföre-
ning 40 år (1905); Värmlands Ansgariiförening femtio år (1915); Walan 1965, s 5-
37. 
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relse, skulle utse provinsombuden. Då provinsombuden hade församlings-
vårdande uppgifter menade man från Värmland att dessa, på nytestamentligt 
vis, skulle tillsättas genom val av missionsföreningarna. Med ett sådant för-
farande skulle man bättre kunna utse ”män, som vore af hjertat intresserade 
för den fria miss.verksamh. och förtroligt kända med de kristl. vännerna och 
förhållandena inom sin ort” som den regionala organisationen uttryckte det. 
Det fanns i detta förslag en praktisk och pastoral dimension – att det var de 
berörda missionsföreningarna som skulle utse provinsombuden – och en 
medbestämmande-dimension i det att besluten skulle komma närmare den 
som berördes. VärmlAF uppmanade Stiftelsens styrelse att diskutera denna 
fråga med missionsföreningarna och att i Budbäraren inbjuda landets miss-
ionsföreningar att uttrycka sin åsikt.109 Av denna regionala organisations 
argumentation framgår hur en sk. nytestamentlig församlingssyn – att man 
ville knyta an till och återupprätta den bild av församlingen som man såg i 
Nya Testamentet och som framstod som ideal110 – och det sena 1800-talets 
medbestämmandeideal kunde kombineras i rörelsens tänkande om andligt 
ledarskap och medbestämmande. 

I januari 1873 behandlade VärmlAF vid sitt årsmöte EFS:s anslutnings-
förslag av år 1872. Tidigt i mötets diskussion stod det klart att den regionala 
organisationen inte kunde acceptera förslaget som det förelåg. Den värm-
ländska organisationen önskade att missionsföreningarna skulle få ett vidare 
medbestämmande än vad detta förslag gav. Inte minst krävde man från 
Värmland att anslutna missionsföreningar genom ombud skulle ha rätt att 
delta i val av Stiftelsens styrelse. VärmlAF menade även att de lokala miss-
ionsföreningarna vid anslutning borde vara medlemmar i EFS genom respek-
tive regional organisation,111 något som skulle ha gett bland andra VärmlAF 
en stark ställning i Stiftelsen. 
   Egentligen var det förslag den värmländska föreningen behandlade i janu-
ari 1873 redan överspelat. Som vi tidigare sett hade förslaget mött kritik och 
EFS:s styrelse dragit det tillbaka. I januari 1875 antog VärmlAF:s årsmöte 
det nya anslutningsförslaget. Den regionala organisationen beslutade vid 
samma möte att sända en cirkulärskrivelse till sina anslutna lokala missions-
föreningar i Värmland och Dalsland för att uppmana dem att ansöka om 
anslutning till Stiftelsen. Då ansökningarna för att kunna behandlas under 
innevarande verksamhetsår skulle vara inkomna till EFS:s expedition före 
mars månads utgång, bestämde VärmlAF sig för att tidigarelägga årets andra 
kvartalsmöte till den 17 mars.112 På det sättet kunde den regionala organisat-
ionen ytterligare en gång påminna sina lokala föreningar om att ta kontakt 
med Stiftelsen. 

                               
109 VärmlAF kmp 1.2.1871 § 10, AI:1, VärmlAFA, FVA. 
110 Jarlert 2003a, s 106. 
111VärmlAF kmp 29.1.1873 § 8-9; 16.4.1873 § 2, AI:1, VärmlAFA, FVA. 
112 VärmlAF åmp 27.1.1875 § 11, 14, AI:1, VärmlAFA, FVA. 
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   Det bevarade källmaterialet visar på den värmländska organisationens 
intresse för att så stor del som möjligt av rörelsen i Värmland och Dalsland 
skulle bli ansluten. Den regionala organisationens intresse bör mindre ses 
som en strävan att stärka EFS:s ställning i området, än som att ge den värm-
ländska organisationen en maktposition i Stiftelsen. VärmlAF:s cirkulärskri-
velse till sina lokala missionsföreningar hade önskad effekt. I mars 1875 
hade 45 av VärmlAF:s anslutna lokala missionsföreningar sänt besked till 
den regionala organisationens styrelse att de önskade ansöka om anslutning 
till EFS. Vid kvartalsmötet i mars 1875 beslutades slutgiltigt att den region-
ala organisationens egen ansökan om anslutning skulle sändas in, varefter 
ansökan beviljades av Stiftelsens styrelse.113 Bror Walan framhåller hur väl 
VärmlAF lyckades med att få majoriteten av rörelsen i Värmland och Dals-
land att ansöka om anslutning till EFS och hur den regionala organisationens 
ställning i Stiftelsen genom detta blev mycket stark. I maj 1876 var inte 
mindre än 2/3 av de till EFS anslutna lokala missionsföreningarna i hela 
landet även anslutna till VärmlAF.114 
 
Örebro Läns Ansgarieförening och Österdalarnes Missionsförening 
Det fanns ytterligare regionala organisationer som blev mer positiva till an-
slutning till EFS efter att 1874 års anslutningsförslag presenterats. Varken 
Örebro Läns Ansgarieförening (ÖrLAF)115 eller Österdalarnes Missionsför-
ening (ÖDalMF)116 behandlade det första anslutningsförslaget,117 men fort-
satte att samverka med Stiftelsen då de delade samma konfessionalitet.118 
När 1874 års förslag kommit valde dessa regionala organisationer dock att 
ansöka om anslutning. Genom att inte acceptera det första anslutningsförsla-
get men acceptera det andra var de med om att pressa fram ett ur medbe-
stämmandeperspektiv för den lokalt och regionalt organiserade rörelsen mer 

                               
113 VärmlAF kmp 17.3.1875 § 9-10, AI:1, VärmlAFA, FVA; Värmlands Ansgarie-
förening, fol. 29, DIV:1, EFSA, SSA. 
114 Walan 1964, s 98; EFSÅ 1875, s 169-172. 
115 Regional organisation för rörelsen Örebro län bildad 1865. Om ÖrLAF:s för-
historia, bildande och första tid, se Öfverblick Örebro Läns Ansgariiförening 50 år 
(1916), s 14-21; Westman 1940, s 5-16; Samuelsson 1965, s 18-22. 
116 Regional organisation för rörelsen norra och nordvästra Dalarna (Siljansbygden 
samt Älvdalen, Särna/Idre) bildad 1867. Namnet Österdalarnes Missionsförening 
torde komma av att det även fanns en regional organisation för Västerdalarna, Väs-
terdalarnas Missionsförening. Övrigt i Dalarna fanns även Falu Missionsdistrikt (för 
Falun och Stora Tuna med angränsande socknar). ÖDalMF hade 1872-1877 Dalar-
nes Missionsblad som regional missionstidskrift, Lundstedt 1902, s 42. Om 
ÖdalMF:s förhistoria, bildande och första tid, se Karlsson 1935, s 160-169; Larspers 
(otryckt) 1993. 
117 ÖrLAF prot 1872-1873, AI:1, ÖrLAFöA, ACÖ; ÖDalMF prot 1872-1873, AI-
II:1, ÖDalELKEA, FAW; EFS sp 1874-1878, AIIa:7-8, EFSA, SSA. 
118ÖrLAF prot 1872-1874, AI:1, ÖrLAFöA, ACÖ; ÖDalMF prot 1872-1874, AI-
II:1, ÖDalELKEA, FAW. 
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fördelaktigt förslag. ÖDalMF anslöts omgående och ÖrLAF:s ansökan bevil-
jades efter att EFS:s styrelse först bordlagt ärendet.119  
 
Södra Hälsinglands Missionsförening 
För Södra Hälsinglands Missionsförening (SHälsMF)120 var den yttre miss-
ionen särskilt viktig. Detta påverkade den regionala organisationens relation 
till såväl EFS som Svenska kyrkans missionsarbete i andra länder. Styrelsen 
uttalade sommaren 1870 att den regionala organisationen inte skulle ansluta 
sig till något eventuellt framtida missionsorgan vilket leddes av kyrkan. 
Grundinställningen hos styrelsen var att yttre mission skulle ske utifrån ett 
frivilligt engagemang. Man menade att så inte skulle komma att bli fallet 
med Svenska kyrkans planerade missionsarbete. Vi ser här en skillnad i 
grundsyn mellan sällskapsmission och kyrkomission.121 

SHälsMF:s årsmöte 1872 var positivt till att den regionala organisationen 
skulle anslutas till EFS enligt det första anslutningsförslaget. Beslutet blev 
dock att frågan skulle behandlas när ett nytt förslag presenterats, vilket den 
regionala organisationen vid denna tid visste skulle komma att ske.122 När 
anslutningen inte blev av 1872, verkar denna process från SHälsMF:s sida ha 
stannat av. Den regionala organisationen svarade inte på Stiftelsens förslag 
av år 1874. Någon anledning till att man i Hälsingland inte reagerade på det 
nya anslutningsförslaget ges inte i de bevarade protokollen.123 Inom sitt om-
råde önskade dock den hälsingska regionala organisationen verka nära 
Svenska kyrkan.124 Detta kan ha påverkat att den inte önskade ansluta sig till 
Stiftelsen. SHälsMF verkar inte ha intresserat sig för att få medbestämmande 
i EFS, men fortsatte att samverka med Stiftelsen då de delade samma kon-
fessionalitet.125 
 
Jämtlands Läns Missionsförening 
Jämtlands Läns Missionsförening (JämtlLMF)126 ansökte om anslutning till 
EFS så fort det blev möjligt och antogs 1875.127 Då JämtlLMF:s protokoll 

                               
119 EFS sp 11.5.1875 § 5; 11.1.1876 § 3; 27.1.1876 § 6, AIIa:7, EFSA, SSA; ÖrLAF 
åmp 8.6.1875 § 6; EFS styrelse till Örebro Läns Ansgarieförening 28.1.1876, tryckt 
anslutningsbrev, bilaga till ÖrLAF sp 27.4.1876, AI:1, ÖrLAFöA, ACÖ.  
120 Regional organisation för rörelsen i södra och västra Hälsingland bildad 1868. 
Om SHälsMF:s bildande och första tid, se Lind 1938, s 9-57; Jonsson 1942. 
121 SHälsMF kmp 7.6.1870 § 2, AI:1, SHälsMFA, AG; Lind 1938, s 38. 
122 SHälsMF sp 30.5.1872 § 2; åmp 10.7.1872 § 8, AI:1,SHälsMFA, AG. 
123 SHälsMF prot 1874-1878, AI:1, SHälsMFA, AG. 
124 Till detta och hur det tog sig uttryck kommer vi att återvända i kommande kapi-
tel. 
125 SHälsMF prot 1870-1880, AI:1, SHälsMFA, AG. 
126 Regional organisation för rörelsen i Jämtlands län bildad 1864 vilken gav ut Nytt 
och Gammalt. Månadsskrift utgifwen af Jemtlands missionsförening 1877-1880 som 
regional missionstidskrift, Lundstedt 1902, s 442-443. Om JämtlLMF:s bildande och 
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före 1882 gått förlorade vet vi inte om och hur den behandlade 1872 års an-
slutningsförslag. Den regionala organisationen delade EFS:s konfessionalitet 
och samverkade även med Stiftelsen före anslutningen.128 
 
Den nyevangeliska rörelsen i Västerbottens och Norrbottens län 
I Västerbottens och Norrbottens län förblev den nyevangeliska väckelserö-
relsen länge helt integrerad i kyrkoförsamlingarna. Församlingspräster som 
var positiva till EFS tackade ja till att bli provinsombud, bildade inte sällan 
lokala missionsföreningar knutna till kyrkoförsamlingarna – exempelvis 
Piteå landsförsamlings missionsförening (bildad 1874) och Skellefteå Miss-
ionsförening (bildad 1878) – och bjöd in EFS att verka i församlingarna. 
Stiftelsen hjälpte till i församlingsarbetet genom att sända kolportörer och 
från kyrkoförsamlingar i Övre Norrland sändes missionsmedel till dess yttre 
mission. Andra samverkanformer kom till uttryck genom att EFS:s tidskrif-
ter spreds där och att dess ledargestalter besökte området. De lokala miss-
ionsföreningar i Västerbottens och Norrbottens län som bildades före sekel-
skiftet 1900 var nästan uteslutande kyrkoförsamlingarnas missionsföreningar 
och var inte anslutna till Stiftelsen.129 Regionala organisationer för rörelsen 
saknades där fram till 1900-talets första decennium.  

3. Återverkningar på EFS 
När lokala missionsföreningar och regionala organisationer började anslutas 
till EFS och få rätt att sända ombud till dess årsmöten var det inte längre 
organisationens styrelse och provinsombuden som ensamma kunde fatta 
beslut i EFS. Detta var den största återverkningen på Stiftelsen som dess 
stadgeändring 1874 gav. 

Men det fanns även andra konsekvenser: 
Gemensamt för de regionala organisationerna vid mitten av 1870-talet – 

oavsett om de var anslutna till EFS eller ej – var att deras samverkan med 

                                                                                                                             
första tid, se Gidlund 1955, s 166-172; Gunnervall & Eklöv & Källberg 1964, s 7-
35. 
127 Carl-Erik Sahlberg skriver att JämtlLMF ansökte om anslutning till EFS redan 
1867, men att det ”av okända skäl” dröjde till 1875 innan den regionala organisat-
ionen anslöts. Sahlberg diskuterar om den regionala organisationens anslutning till 
EFS 1875 kan ha samband med önskan från JämtlLMF:s sida att vara kyrkolojal och 
evangelisk-luthersk under det oroliga 1870-talet, Sahlberg 1982, s 29, 79. Så måste 
sägas ha varit fallet, men det är även först 1874-1875 som det blev möjligt för miss-
ionsföreningar att ansluta sig till EFS. Om JämtlLMF:s anslutning till EFS, se Jämt-
lands Läns Missionsförening, fol. 202, DIV:2, EFSA, SSA; Gidlund 1955, s 168-
172. 
128 Sahlberg 1982, s 28-29. 
129 Carlsson 1979, s 45-62; Backlund 1989, s 9-11, 16, 23-29; Lundqvist 2008, s 69-
72. 
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Stiftelsen begränsades till att de samlade in pengar till dess yttre mission och 
annan verksamhet och att de tog hem och spred EFS:s litteratur genom sina 
kolportörer. En del av dem tog även emot besök av Stiftelsens företrädare 
och anställde kolportörer vilka utbildats av den eller erhållit dess kolportörs-
betyg. De regionala organisationer som anslutit sig till EFS mottog även 
cirkulärskrivelser därifrån och sände ombud till årsmötet. Detta innebar att 
det ur Stiftelsens perspektiv bildades en inre krets av anslutna missionsför-
eningar och en yttre bestående av med EFS samverkande missionsförening-
ar.  

Av betydelse för det kommande var att flera av de regionala organisation-
er som tydligt delade EFS:s konfessionalitet vid mitten av 1870-talet valde 
att inte ansluta sig dit medan VärmlAF som ur flera aspekter försökte för-
ändra Stiftelsen anslöt sig och därmed fick medbestämmande.130 

Angående de förväntningar EFS hade på de missionsföreningar som an-
slöt sig ger Stiftelsens anslutningsbrev vissa svar. Det aktuella brevet bestod 
av en tryckt text där den anslutna missionsföreningens namn skrevs in för 
hand längst upp varefter brevet daterades. Brevtexten inleddes med en häls-
ning från styrelsen där anslutningen erkändes och avslutades med bön om 
Guds välsignelse och fridshälsning. I brevet uttryckte styrelsen att den aktu-
ella missionsföreningen bedömts vara evangelisk-luthersk och bygga på 
Guds ord. Av brevet framgick även att styrelsen utgick ifrån att anslutna 
föreningar ekonomiskt skulle vara med att bära Stiftelsen och dess verksam-
het, dvs. att den och dess verksamhet skulle vara ett gemensamt projekt för 
alla anslutna missionsföreningar.131 
 
Tabell 2. 
Missionsföreningar anslutna till EFS 1875–1878 
 

 
 
 
 
 
 

Källor: EFSÅ 1874–1877132 
Kommentar: Förhållandena avser maj månad respektive år 
Mf=missionsföreningar 
Lokala missionsföreningar kunde vara anslutna både till regional organisation och till EFS 
*Enligt EFS sp 21.1.1876 § 6, AIIa:7, EFSA, SSA blev ÖrLAF efter ansökan ansluten till EFS. ÖrLAF 
återfinns dock inte i EFSÅ 1875 (utgiven i maj 1876) bland de missionsföreningar som anslutits. Det 
reella antalet missionsföreningar som i maj 1876 var anslutna till EFS var 86, varav 6 regionala organisat-
ioner. 

                               
130 Till detta kommer vi att återvända i nästa kapitel. 
131 EFS:s styrelse till Örebro Läns Ansgarieförening 28.6.1876, bilaga till ÖrLAF sp 
27.4.1876, AI:1, ÖrLAFöA, ACÖ, är ett exempel på ett sådant tryckt anslutnings-
brev. 
132 EFSÅ 1874, s 83-86; 1875, s 169-172; 1876, s 161-164; 1877, s 176-179. 

År Antal mf Varav reg. org. 
1875 75 5 
1876 85* 5* 
1877 90 6 
1878 105 7 
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Av tabell 2 kan vi konstatera att det var förhållandevis få regionala organi-
sationer som under åren 1875–1878 anslöt sig till EFS. Detta förklaras med 
att många regionala organisationer tyckte att det var tillräckligt att samverka 
med Stiftelsen utan att ansluta sig. 

4. Sammanfattning 
Vi har genom den hittillsvarande undersökningen kunnat se att EFS genom 
stadgeändringen 1874 lät sig förändras till att vara ett nationellt folkrörelse-
organ, dvs. riksorganisation för rörelsen. Missionsföreningar som bedömdes 
vara evangelisk-lutherska kunde ansluta sig och ges medbestämmande. Att 
Stiftelsen öppnade sig för medbestämmande påverkades av samhällsföränd-
ringen. EFS:s styrelse hade dock satt en viktig gräns för de anslutna miss-
ionsföreningarnas medbestämmande genom att begränsa dess effekt. Genom 
att ge styrelseledamöterna och provinsombuden stor rösttyngd vid årsmötet 
och genom att styrelsen tillsatte och entledigade provinsombuden och före-
slog årsmötet vilka som skulle väljas till nya styrelseledamöter kunde styrel-
sen fortsätta att kontrollera organisationen. 

Även om EFS:s styrelse kunde känna tvekan inför vad 1874 års stadge-
förändringar skulle kunna föra med sig insåg den likväl att en ny tid höll på 
att bryta in. Att i längden behålla associationsformens beslutsprocess och 
maktfördelning var omöjligt när stora delar av den rörelse på lokal och reg-
ional nivå som Stiftelsen hade ambition att leda, och som ekonomiserade 
dess verksamhet, önskade medbestämmande. Genom stadgeändringen 1874 
och de försäkringar EFS:s styrelse byggde in i systemet genom att begränsa 
effekten av medbestämmandet, har vi sett hur styrelsen försökte tillmötesgå 
missionsföreningarnas krav på medbestämmande samtidigt som den hoppa-
des att allt väsentligt skulle förbli vid det gamla. Styrelsen menade att kon-
fessionalitet och medbestämmande på detta sätt kunde balanseras. 

Vi har dock även kunnat konstatera att de undersökta regionala organisat-
ionernas samverkan med Stiftelsen vid denna tid inte var påfallande omfat-
tande eller tät. De undersökta regionala organisationerna bedrev primärt 
verksamhet i sina områden och intresserade sig mindre för det nationella 
planet. Deras regionala perspektiv var starkt. Den föreslagna anslutningen 
till EFS synes därför inte alltid ha angått dem. För åtminstone några av de 
regionala organisationerna verkar deras vilja att samverka nära kyrkoförsam-
lingarna ha resulterat i att de valde att inte ansluta sig till Stiftelsen. Detta 
kan ha gällt fler, men källmaterialet är där för svagt för att kunna avgöra. För 
flera av de undersökta regionala organisationerna var inte heller medbe-
stämmande i EFS tillräckligt angeläget för att ansöka om anslutning. 

För flera av de undersökta regionala organisationerna var det väl så in-
tressant att samverka med varandra över större geografiska områden som att 
anslutas till EFS. Exempel på detta är att de skånska VSM, HLM och NSM 
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upprätthöll nära kontakt med varandra133 och dessutom hade förbindelser 
med den danska nyevangeliska rörelsen på de närliggande Bornholm och 
Själland.134 Man kan tolka detta förhållande så, att då det fysiska avståndet 
till EFS:s expedition i Stockholm var stort, sökte de regionala organisation-
erna istället samverkan på närmare håll och använde Stiftelsen enbart för 
sådana insatser vilka bättre löstes centralt på en plats för hela landet, dvs. 
främst utbildning, skriftproduktion och -distribution och inte minst yttre 
mission.135 EFS:s förändring av sin struktur 1874 resulterade därför inte i att 
samtliga undersökta regionala organisationer anslöt sig. För Stiftelsen och 
rörelsen fanns även hela tiden frågan med vad som hände med relationen till 
Svenska kyrkan när egna organisationer byggdes. 

 

                               
133 VSM åmp 25-26.6.1870; 24-25.6.1871; hmp 26-27.12.1871; 28-29.12.1872 (ej 
paragrafindelade protokoll), A1A:1, EFSVSA, SkAF; Larspers 2010, s 46-48. 
134 VSM åmp 24-25.6.1871; hmp 28-29.12.1872; åmp 28-29.6.1873; 26-27.6.1875 
(ej paragrafindelade protokoll); åmp 24-25.6.1876 § 4-5, A1A:1, A1A:1; C. Möller 
till A. Olsson 17.6.1874; 10.8.1874; 17.8.1874; 30.4.1875; 8.4.1876; 29.4.1876, 
E1A, EFSVSA, SkAF; Söderlund 2000; Kaas & Larspers 2010. 
135 Larspers 2010, s 42-43, 46-63. 
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III. För snäv konfessionalitet? 
Nattvard, försoning och bekännelse 

1. EFS:s konfessionalitet utmanas 
Under 1870-talet strömmade en våg av teologiska utmaningar över den 
nyevangeliska väckelserörelsen. Dessa hade sitt fokus i de teologiska frå-
gorna om nattvard, försoning och bekännelse. Detta kom att sätta EFS:s 
struktur av år 1874 på prov.1 

Konflikten om nattvarden, försoningen och bekännelsen handlade dock 
inte enbart om skilda uppfattningar i de konfessionella sakfrågorna. Det är 
möjligt att anlägga andra perspektiv på konflikten. Som bidragande till kon-
flikten kan man se provinsernas protest mot huvudstadens inflytande och 
småfolkets och medelklassens protest mot Svenska kyrkans och prästernas 
auktoritet på religionens område. Syftet är här inte att skriva de nu nämnda 
teologiska debatternas historia eller ens varför de uppkom utan att undersöka 
hur konfessionalitet och medbestämmande påverkade utformandet av EFS 
vid denna tid. De teologiska frågorna och deras återverkningar används såle-
des primärt instrumentellt. 

Redan på 1850-talet uppkom inom rörelsen på lokal och regional nivå en 
uppfattning i nattvardsfrågan som hävdade att enbart de på nyevangeliskt vis 
omvända skulle ta del av altarets sakrament. Denna uppfattning fick sprid-
ning främst i rörelsen i Värmland och i angränsande delar av Närke och 
Västmanland där särskilda nattvardsföreningar bildades, i vilka enskild natt-
vard under ledning av en så kallad väckelsepräst firades. Nattvardsförening-
arna stred mot gällande kyrkolag där sjukkomunion var det enda tillåtna 
nattvardsfirandet utanför kyrkorummet.2 En konflikt uppkom kring natt-
vardsfirandet. Rörelsen i Värmland, Närke och Västmanland gick från 1870-
talets början alltmer i separatistisk riktning i det att även lekmän i strid med 
kyrkolagen började leda nattvardsfiranden.3 För riksorganisationen och dess 
konfessionalitet utgjorde detta en utmaning. 

                               
1 Nedanstående beskrivning blir med nödvändighet summarisk. För en mer fullödig 
genomgång och analys hänvisas till Bredberg 1948, s 119-422; Walan 1964, s 68-
263. 
2 Walan 1964, s 69-72; Svärd 1992, s 156. 
3 Martling 1958, s 137-172. Om missionsföreningen i Karlskoga, se Johansson 1984. 
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I EFS:s ledning rådde samtidigt ett slags maktvakuum efter att Hans 
Jacob Lundborg och Carl Olof Rosenius avlidit 1867 respektive 1868, att 
Axel Adlercreutz (1821–1880) lämnat ordförandeskapet för styrelsen 1868 
när han blivit president i Göta hovrätt och att Waldemar Rudin slutat som 
missionsföreståndare 1869. Samtidigt trädde en ny ledande person fram. 
Hans namn var Paul Waldenström, präst och lärare. Helt ung, ännu inte 
fyllda 30 år, hade han kommit att överta utgivningen av den för rörelsen så 
viktiga tidskriften Pietisten.4 Waldenström hade gjort sig bemärkt några år 
tidigare genom att i tidskriften Stadsmissionären publicera en följetong med 
namn Brukspatron Adamsson – eller hwar bor du? (1862), som senare i flera 
utgåvor gavs ut i bokform i stora upplagor. I den behandlades i allegorisk 
form de för Rosenius, Stiftelsen och rörelsen på lokal och regional nivå så 
centrala begreppen synd, skuld och nåden i Kristus.5 Riksorganisationens 
styrelse knöt stora förväntningar till Waldenström. 

År 1872 inträffade dock något som kom att förändra delar av EFS:s sty-
relses syn på honom. I en predikan i juninumret av tidskriften Pietisten ifrå-
gasatte Waldenström den objektiva försoningsläran, en fundamentalartikel i 
den evangelisk-lutherska läran, genom att ifrågasätta att Sonens försonings-
död på korset blidkade Fadern.6 I sin försoningstolkning gick Waldenström 
emot satisfactio vicaria-läran om Kristi ställföreträdande försoningsverk 
såsom den traditionellt uppfattats.7 

De teologiska skillnaderna mellan den del av rörelsen på lokal och reg-
ional nivå som kom att följa Waldenström och den som kom att följa Stiftel-
sens styrelse har ofta understrukits av tidigare forskning.8 De främsta skill-
naderna kom till synes i nattvardsfrågan, i Waldenströms syn på försoningen 
och i frågan om den evangelisk-lutherska bekännelsens ställning. Nattvards-
frågan borde snarare benämnas församlingsfrågan, då den ytterst handlade 
om synen på vad som var en kristen församling, men för denna undersökning 
                               
4 Bredberg 1948, s 78-83; Carlsson 1979, s 31-32. Om Adlercreutz, se Forssell 1918, 
s 130f. Om Rudin, se Åberg 1968; Åberg 1998-2000, s 695. 
5 Bredberg 1948, s 55-68. Om Brukspatron Adamsson, som under en tid var en av 
Sveriges mest lästa skrifter, se Lindström 1997. Om Lindströms arbete, se Larspers 
1998. 11:e upplagan av Brukspatron Adamsson gavs ut 2003. På grund av Wal-
denströms förändrade försoningstolkning förändrades texten innehållsmässigt efter 
1872. För detta redogör Lindström 1997 ingående. 
6 Den objektiva försoningssynen benämns även den juridiska försoningssynen eller 
satisfaktionsläran (läran om Christi satisfactio vicaria). Om Waldenströms förso-
ningstolkning, se Waldenströms predikan över Matt. 13:44-46 i Pietisten 6/1872 för 
20:e söndagen efter Trinitatis 1872. Denna predikan har återgivits vid flera tillfällen, 
så t. ex. i Waldenström 1972. Om den Waldenströmska försoningssynen, se Olsson 
1928; Newman 1932; Lindberg 2004. Om Waldenströms försoningssyn, samtidens 
reception av den och reaktion på den, se Schultess 1914; Bredberg 1948, s 141-181, 
186-225, 238-295. 
7 Bredberg 1948, s 115-116; Söderlund 2000, s 147. 
8 Bredberg 1948, s 119-422; Walan 1964, s 68-263. 
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behålls beteckningen nattvardsfrågan.9 Waldenström blev en tolk och tales-
person för den radikala delen av den lokala och regionala rörelsen. Denna 
del kom att bilda opposition mot EFS:s styrelse. Oppositonen kunde med 
hjälp av Waldenströms kritik ifrågasätta Svenska kyrkans och riksorganisat-
ionens styrelses tolkningshegemoni i kyrkliga och läromässiga frågor, dvs. 
ifrågasätta tidigare erkända auktoriteter. 

Åtminstone fram till våren 1876 var Waldenström tveksamt inställd till 
den radikala delen av rörelsens enskilda och till och med separatistiska natt-
vardsfiranden.10 Pingsthelgen 1876 ledde han, som var prästvigd, dock ett 
enskilt nattvardsfirande i Uppsala Missionsförenings missionshus. Kyrkorna 
i staden hade inte upplåtits. Reaktionen från ärkebiskop Anton Niklas Sund-
berg (1818–1900) lät inte vänta på sig.11 Karl Axel Lundqvist har träffande 
karaktäriserat situationen: ”Genom Waldenströms medverkan i Uppsala hade 
försonings-bekännelse- och nattvardsfrågorna sammanstrålat i en och samma 
gestalt och i honom fått en ikon. På alla dessa tre omnämnda punkter avvek 
han från den rosenianska kyrkotrogna linjen.”12 

Inför EFS:s årsmöte i juni 1876 utgick många ifrån att det skulle bli en 
kraftmätning mellan styrelsen och oppositionen. De anslutna missionsför-
eningar och de provinsombud som tillhörde oppositionen skulle där få möj-
lighet att använda sitt medbestämmande. Då styrelsen befarade att det skulle 
bli mycket diskussion under årsmötet beslutade den att ingen offentlig dis-
kussion skulle få förekomma där. Mötets frågor skulle istället behandlas av 
särskilda talare vilka styrelsen utsett. Oppositionens möjligheter till agerande 
vid årsmötet inskränktes.13 Aftonbladet ogillade Stiftelsens styrelses age-
rande härvidlag och menade att det var ett sätt att tysta oppositionen, medan 
tidskriften Wäktaren menade att styrelsen agerade klokt.14 

Inför årsmötet samlades en del representanter för oppositionen till ett eget 
förberedande valmöte där de samordnade sig och enades om en styrelsekan-
didatlista som skulle konkurrera med styrelsens kandidatlista. Oppositionens 
kandidater blev dock inte valda vid årsmötet. För detta var styrelseledamö-
ternas och de styrelselojala provinsombudens och styrelselojala anslutna 
missionsföreningarnas röster alltför många.15 Under händelserna mognade 
inom oppositionen ett beslut fram att senare samma sommar kalla till ett 
allmänt predikantmöte.16 

                               
9 Den hävdvunna beteckningen ”nattvardsfrågan” används här som term. 
10 Bredberg 1948, s 315-317. 
11 Bredberg 1948, s 317-322, 325-332. Om Sundberg och hans inställning till den 
nyevangeliska rörelsens radikala och med tiden separatistiska del under tiden som 
biskop i Karlstad, se Ölander 1951. Om Sundberg, se även Jarlert 2003b, s 294-298. 
12 Lundqvist 2008, s 89-90.  
13 EFS sp 14.3.1876 § 7, AIIa:7, EFSA, SSA; Bredberg 1948, s 233-234. 
14 Aftonbladet 10.6.1876; Wäktaren 22.6.1876; Nyberg 1975, s 47. 
15 EFS åmp 8.6.1876 § 3, AI:1, EFSA, SSA; Bredberg 1948, s 236. 
16 Bredberg 1948, s 236-237. 
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Efter riksorganisationens årshögtid, men innan det planerade allmänna 
predikantmötet i augusti, reste Waldenström för att predika vid VärmlAF:s 
och ÖrLAF:s årshögtider i Filipstad respektive Örebro.17 Waldenströms när-
varo i dessa sammanhang var betydelsefull då den bidrog till att samordna 
oppositionen i denna del av landet och att han själv fick viktiga kontakter 
där. 

Det första i det som skulle bli en serie av tre allmänna predikantmöten 
sensomrarna 1876–1878 hölls i augusti 1876 i Betlehemskyrkan i Stock-
holm. Vid detta möte diskuterades bland annat försoningsfrågan. Majoriteten 
av deltagarna enades kring principen att bibelordet måste väga tyngre än den 
evangelisk-lutherska bekännelsen eller andra uttolkningar av bibelordet. Här 
fanns en tydlig spänning mellan den radikala delen av den nyevangeliska 
rörelsen på lokal och regional nivå och Svenska kyrkan/EFS. Förhållnings-
sättet var även en utmaning mot riksorganisationens konfessionalitet. Rörel-
sens radikala del ansåg att riksorganisationens konfessionalitet var för snäv. 
Den borde breddas och enbart bygga på Bibeln. Vid mötet försvarade flera 
talare Waldenströms försoningstolkning och de enskilda och de separatist-
iska nattvardsfirandena. Ett av 1876 års predikantmötes viktigaste beslut 
blev att tillsätta predikantmöteskommittén under Waldenströms ordförande-
skap. Denna kommitté skulle utarbeta en petition till Kungl. Maj:t och an-
hålla om ökad frihet för nattvardsfirandet och kalla samman ett nytt möte 
året därpå.18  

Vi kan konstatera att lekmännen och prästerna i predikantmöteskommit-
tén, även om de var valda som privatpersoner, i realiteten företrädde opposit-
ionen inom rörelsen på lokal och regional nivå i olika delar av landet. I jäm-
förelse med EFS:s styrelse, vars ledamöter ju vid denna tid uteslutande 
bodde i Stockholm eller stadens närhet, innebar detta något nytt. Sammanta-
get representerade predikantmöteskommittén ”de frisinnade lutheranerna, 
som icke längre kände sig företrädda av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.”19 

Händelserna vid Stiftelsens årsmöte 1876 och predikantmötet senare 
samma sommar fick konsekvenser också för sammansättningen av riksorga-
nisationens styrelse. Lektor Per Magnus Elmblad, som stod på Wal-
denströms sida i försoningsfrågan, avgick i september 1876 som styrelseord-
förande och lämnade samtidigt styrelsen.20 Elmblad hade redan i april 
samma år meddelat att han sedan ett par år tänkt avgå då han fyllt 70 år, men 
blivit övertalad att stanna kvar över årsmötet.21 I ett brev till biskop Anders 
Fredrik Beckman (1812–1894) ett drygt halvår efter händelsen noterade 

                               
17 Bredberg 1948, s 332-333. 
18 Predikantmötet i Stockholm 1876 (1876), s 190; Bredberg 1948, s 238-245, 333-
345. 
19 Bredberg 1948, s 335.  
20 EFS sp 19.9.1876 § 6, AIIa:7, EFSA, SSA. 
21 EFS sp 25.4.1876 § 8, AIIa:7, EFSA, SSA. 
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emellertid styrelseledamoten Fredrik Philip Hierta (1815–1889) att Elmblad 
avgått på grund av ”Waldenströmska sympatier”.22 Till ny styrelseordfö-
rande valdes kammarrådet greve Tönnes Wrangel, inte långt därefter ut-
nämnd till president i kammarkollegium. Valet av honom var en seger för 
den del av styrelsen som ville bevara riksorganisationens konfessionalitet. 
Det är tydligt att styrelsen från hösten 1876 slog in på en ny väg. Den tidi-
gare strävan efter samförstånd med oppositionen ersattes nu av en mer strikt 
evangelisk-luthersk och kyrkolojal hållning.23 

Inför EFS:s årsmöte 1877 försökte oppositionen att förändra riksorgani-
sationens konfessionalitet och styrelsesammansättning. Flera nya radikala 
styrelsekandidater föreslogs, och i en skrivelse framförde Waldenström öns-
kemål om att missionseleverna vid Johannelunds Missionsinstitut inte skulle 
behöva vara bundna till den Augsburgska bekännelsen eller behöva prästvi-
gas inför utresan till missionsfälten.24 Årsmötet valde de av styrelsen före-
slagna styrelsekandidaterna. I frågan om de blivande missionärernas anslut-
ning till den evangelisk-lutherska bekännelsen hänvisade styrelsen till orga-
nisationens stadgar som stipulerade att grunden för Stiftelsen och dess verk-
samhet var den evangelisk-lutherska bekännelsen varför önskemålet inte 
bifölls. En grupp med komministern i Ockelbo Erik Jakob Ekman (1842–
1915) i spetsen reserverade sig mot årsmötets beslut i bekännelsefrågan.25 
Oppositionens försök att förändra EFS:s konfessionalitet hade åter misslyck-
ats.26 

I slutet av maj 1877, några veckor före årsmötet vid midsommar, hade 
riksorganisationens styrelse beslutat att entlediga P. Waldenström som 
provinsombud på grund av vad den såg vara hans avvikande lärouppfatt-
ning.27 Beslutet var ett tydligt ställningstagande mot Waldenström och oppo-
sitionen och ett värnande om riksorganisationens konfessionalitet. Tillsät-
tande och i förekommande fall entledigande av provinsombud beslutades 
enligt stadgarna av styrelsen ensam, men inte desto mindre protesterade de-
lar av oppositionen mot entledigandet av Waldenström. De menade att frå-
gan om dennes provinsombudskap gott kunde ha väntat några veckor till 

                               
22 F. P. Hierta till A. F. Beckman 26.4.1877, AFBS, UUB; Furberg 1962, s 105-106. 
Även om Elmblad hade Waldenströmska sympatier är det oklart hur han röstade vid 
EFS:s årsmöte 1876. Om Elmblad, se Bredberg 1950b. Om Beckman, se Danell 
1918, s 29-35 
23 EFS sp 26.9.1876 § 3, AIIa:8, EFSA, SSA; Walan 1964, s 103; Lundqvist 1977, s 
50. 
24 P. Waldenström till EFS 21.3.1877, bilaga till EFS sp 8.5.1877 § 4, AIIa:8, EFSA, 
SSA; Bredberg 1948, s 362-363, 368. 
25 EFS åmp 5.6.1877 § 4, 6; E. J. Ekmans m. fl. reservation, bilaga 22 till EFS åmp 
5.6.1877 § 6, AI:1, EFSA, SSA; Bredberg 1948, s 368-369. Om Ekman, se Bredberg 
1950a, s 1 ff; Tägt 1978, 15-34. 
26 EFS sp 22.5.1877 § 10, AIIa:8, EFSA, SSA; Bredberg 1948, s 364-366. 
27 EFS sp 22.5.1877 § 10, AIIa:8, EFSA, SSA; Bredberg 1948, s 364. 
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dess att årsmötet hunnit samlas. Göteborgs Weckoblad reagerade också på 
styrelsens agerande och skrev i sin ledare 1 juni 1877: 

 
Hade stiftelsens [dvs. EFS:s] styrelse varit en lojal och liberal styrelse, 
så hade hon väl afbidat årsmötets och konferensens resultat för att se, i 
hvad riktning önskningarne gingo i landet bland stiftelsens vänner. 
Men styrelsen har icke velat förneka sina traditioner att styra ensam.28 

 
Göteborgs Weckoblad fångade något av inställningen hos EFS:s styrelse vid 
denna tid. Tidningens skribent var okunnig om, eller valde att bortse från, att 
frågor om provinsombuden stadgemässigt var styrelsens och inte årsmötets, 
men ledarkommentaren är korrekt när den speglar att styrelsen vid denna tid 
egentligen inte såg sig enbart som exekutivt organ för ett nationellt folkrörel-
seorgan. Ett exekutivt organ för en folkrörelseorganisation skulle utföra det 
som majoriteten beslutade. Stiftelsens styrelse menade att i dess uppdrag låg 
att slå vakt om organisationens konfessionalitet även om den anslutna rörel-
sen på lokal och regional nivå genom sitt medbestämmande önskade för-
ändra denna. Även om medbestämmande införts några år tidigare behöll 
riksorganisationens styrelse mycket av sitt associationstänkande. Regelver-
ket inför årsmötet 1876 som inte tillät debatt under mötet förändrades däre-
mot inför 1877 års årsmöte så att debatt åter tilläts.29 

Senare samma sommar, den 1–3 augusti, hölls i Stockholm det andra all-
männa predikantmötet. Vid detta diskuterades framför allt församlingsfrågan 
som var en fördjupning av den ursprungliga nattvardsfrågan. En ny kom-
mitté tillsattes som skulle utarbeta ett förslag till ordning för det man kallade 
troendeförsamlingar enligt nytestamentlig modell. Kommittén skulle även 
förbereda bildandet av ett predikantseminarium, dvs. en egen predikantut-
bildning. Predikantmöteskommittén fick vidare till uppgift att sammankalla 
ett ”fritt kyrkomöte” och kontakta EFS:s styrelse för att försöka få till stånd 
en lösning så att de missionärskandidater som denna styrelse av läroskäl ratat 
skulle kunna sändas ut till missionsfälten.30 

Predikantmöteskommittén föreslog i januari 1878 i en skrivelse till riks-
organisationens styrelse att även de missionärskandidater vilka inte kunde 
ansluta sig till den Augsburgska bekännelsen skulle kunna verka i EFS:s 
yttre mission.31 Till styrelsen hade något tidigare, senhösten 1877, också 
inkommit två skrivelser från Värmlands Ansgarieförening (VärmlAF) där 
den regionala organisationen beklagade att Waldenström avsatts som provin-
sombud och EFS föreslogs att dess stadgar skulle förändras så att kopplingen 
till den Augsburgska bekännelsen togs bort och att provinsombuden inte 

                               
28 Göteborgs Weckoblad 1.6.1877; Bredberg 1948, s 365-368. 
29 Bredberg 1948, s 369-370. 
30 Förhandlingar wid predikantmötet 1877 (1877); Bredberg 1948, s 371-376. 
31 Bredberg 1948, s 385. 
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längre skulle ha rösträtt vid årsmötet.32 Åter ser vi hur frågorna om konfess-
ionalitet och medbestämmande skavde mot varandra. Stiftelsens styrelse 
gick till motangrepp och sände cirkulär till rörelsen på lokal och regional 
nivå för att försvara varför riksorganisationens stadgar måste bevaras.33 Ut-
sändandet av denna cirkulärskrivelse visar att styrelsen insåg vikten av att få 
rörelsen med sig. 

Inför årsmötet 1878 satte Stiftelsens styrelse åter sitt hopp till att många 
styrelselojala provinsombud skulle närvara.34 Det totala antalet möjliga rös-
tande vid årsmötena 1876–1878, dvs. summan av antalet styrelseledamöter, 
provinsombud och ombud för anslutna missionsföreningar, framgår av tabell 
3 nedan. 
 

Tabell 3. 

Möjliga röstande vid EFS:s årsmöten 1876–1878 
 
 1876 1877 1877 

 
Antal styrelseledamöter 
 

16 16 16 

Antal provinsombud 
 

260 267 282 

Antal ombud för anslutna lokala 
missionsföreningar och regional 
organisationer 
 

87 92 104 

 
Källor: EFSÅ 1875–187735 
Kommentar: Avser förhållandena i maj månad respektive år. 
Röstberättigade var närvarande styrelseledamöter och provinsombud med en röst var samt anslutna lokala 
missionsföreningar med ett ombud var. Regionala organisationer med fler än 10 anslutna lokala missions-
föreningar fick sända två ombud. I samtliga fall krävde rösträtt närvaro vid årsmötet, EFSS 1874 § 6-8, 
EFSÅ 1874, s 11-12 

 
Vad som inte framgår av uppgifterna i tabell 3, som redovisar möjliga rös-
tande i absoluta tal, är att det under perioden 1876–1879 även skedde relativt 
stora personförändringar inom provinsombudskåren. Under dessa år avgick 
eller avsatte Stiftelsens styrelse 20 provinsombud. Bror Walan har karaktäri-
serat styrelsens agerande som att det var fråga om en utrensning bland 
provinsombuden. Dessutom valde flera provinsombud, vilka stod opposit-
ionen nära, själva att avgå under dessa år. Samtidigt tillsatte riksorganisat-
ionens styrelse flera nya provinsombud. Enbart inför årsmötet 1878 tillkom 

                               
32 Bredberg 1948, s 386. 
33 Frågor rörande Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (1878). 
34 Budbäraren 3/1878, s 44; Bredberg 1948, s 391-392. 
35 EFSÅ 1875, s 14, 129-136, 169-172; 1876, s 13, 121-128, 161-164; 1877, s 16, 
136-143, 176-179. 
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29 stycken. Tillsättandet och entledigandet av provinsombud var ett instru-
ment vilket enligt stadgarna stod till styrelsens förfogande. Genom att inte 
förnya förtroendet för sådana provinsombud som tillhörde oppositionen och 
tillsätta sådana som delade styrelsens uppfattning ökade styrelsen sina möj-
ligheter att få majoritet vid årsmötet och därmed bevara vad den uppfattade 
som riksorganisationens konfessionalitet.36 
   Även EFS:s årsmöte 1878 kom numerärt att domineras av provinsombu-
den.37 Årsmötet röstade som väntat in styrelsens kandidater och avslog 
VärmlAF:s stadgeändringsförslag.38 

Det tredje allmänna predikantmötet hölls 31 juli–2 augusti 1878 i Stock-
holm. Oppositionen hade, trots flera försök, inte förmått förändra EFS kon-
fessionellt eller genom stadgeändring ta bort begränsningen av anslutna 
missionsföreningars medbestämmande. Oppositionen sökte sig nu längs 
andra vägar för att nå sitt mål. Vid det tredje allmänna predikantmötet bilda-
des Svenska Missionsförbundet (SMF) som en alternativ riksorganisation. 
SMF skulle vara ett nationellt folkrörelseorgan för rörelsen på lokal och 
regional nivå.39 

Den direkta anledningen till att SMF bildades i augusti 1878 var att säker-
ställa fortsatt utbildning vid den av VärmlAF startade missionsskolan i 
Kristinehamn och vid missionsskolan i Vinslöv. Detta ansågs särskilt viktigt 
i en tid när EFS:s styrelse betonade den evangelisk-lutherska bekännelsen 
vid sina egna utbildningar. Hela frågekomplexet om konfessionalitet och 
medbestämmande låg dock bakom. Väl bildat skulle SMF samla in pengar 
för och bedriva inre och yttre mission. ”Missionsföreningar eller kristna 
församlingar” välkomnades att sända uppgifter om sig själva till förbundet 
för att ansöka om anslutning.40 

SMF vann under perioden 1878–1890 stora framgångar i det att många 
lokala missionsföreningar, regionala organisationer och missionsförsamling-
ar anslöt sig. År 1880 uppgick antalet till SMF anslutna lokala missionsför-
eningar, missionsförsamlingar och regionala organisationer till 81 för att 

                               
36 Walan 1964, s 170-178; Wiklund 1979, s 16-17. 
37 EFS åmp 4.6.1878 inledningen, AI:1, EFSA, SSA; Bredberg 1948, s 391-392. 
38 EFS åmp 4.6.1878 § 3, 6, AI:1, EFSA, SSA; Det blev dock en längre diskussion 
vid årsmötet, ”hvarunder ingen af talarne obetingadt gillade Ansgariiföreningens 
förslag, afslogs detsamma utan omröstning”, EFS åmp 4.6.1878 § 6, AI:1, EFSA, 
SSA. Till en början stod det i årsmötesprotokollet att VärmlAF:s förslag skulle för-
ändra EFS:s stadgar ”i alla dess väsentliga delar”, men detta ströks från formulering-
en. 
39 Bredberg 1948, s 403-406; Walan 1964, s 252-254; Lundkvist 2003, s 59-63. 
Även om delar av denna rörelse börjat med separatistiska nattvardsfiranden och 
församlingsbildningar, förblev SMF:s relation till Svenska kyrkan länge oklar. 
40 Förhandlingar wid Predikantmötet 1878 (1878), s 199; Bredberg 1948, s 406; 
Walan 1964, s 253. Slutligt övertog SMF VärmlAF:s missionsskola 1879, SMF åmp 
2-3.7.1879 § 3, AI:1, SMFA, RA. 
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1891 ha ökat till 730 med tillsammans nära 67 000 medlemmar.41 För EFS 
finns inte motsvarande uppgifter förrän något decennium in på 1900-talet.  

SMF var konfessionellt bredare än vad EFS var. Förbundets grundstruktur 
var kongregationalistisk med självstyrande anslutna enheter. SMF erkände 
enbart Bibeln som grund för lärofrågor och valde under undersökningspe-
rioden att inte skriva någon egen lärosammanfattning. I likhet med Evange-
liska Alliansen och Dwight Lyman Moody (1837–1899) betonades de om-
vändas gemenskap i det andliga livet framför gemenskap i läran.42 

Ett annat uttryck för att SMF var annorlunda än Stiftelsen var att ledamö-
terna i dess kommitté kom från olika delar av landet. Det fanns med andra 
ord möjlighet för rörelsen på lokal och regional nivå i hela landet att finnas 
representerad i dess styrelse. Valbarheten till SMF:s kommitté var inte, som 
till EFS:s styrelse, begränsad till boende på en viss plats (Stockholm med 
dess omedelbara närhet).43 Till skillnad från Stiftelsens styrelse samman-
trädde SMF:s kommitté dessutom på olika platser i landet,44 men kunde av 
naturliga skäl inte mötas lika ofta när ledamöterna bodde geografiskt ut-
spridda. 

EFS:s styrelse och SMF:s kommitté fick även olika socioekonomiska 
sammansättningar. Medan Stiftelsens styrelse till stora delar tillhörde de 
högre skikten i samhället hade SMF:s kommitté inslag av olika samhälls-
skikt. Dessa förhållanden framgår av tablåer i bilagorna. Av dessa tablåer 
framgår ledamöternas namn, titel och bostadsort.45 Uppgifter om vilka år de 
olika ledamöterna var valda har inte tagits med. För EFS har styrelsens le-
damöter tagits med från 1870 då det var deras geografiska koncentration till 
Stockholm och socioekonomiska bakgrund en del av oppositionen reagerade 
negativt på.  

Skillnaderna mellan de socioekonomiska sammansättningarna av EFS:s 
styrelse och SMF:s kommitté är tydliga. I SMF:s kommitté för åren 1878–
1890 saknades helt inslag av adel, medan Stiftelsens styrelse hade flera ur 
den svenska högadeln som ledamöter.46 Flera av EFS:s styrelses ledamöter 

                               
41 Gustafsson 1957, s 63. Siffran 67 000 medlemmar grundar sig på det samman-
tagna medlemsantalet för 682 till SMF anslutna missionsföreningar och missionsför-
samlingar. För resterande 48 föreningar/församlingar saknas uppgifter. Om anslut-
ningen av missionsföreningar och -församlingar, se SMF åmp 1879-1888, AI:1, 
SMFA, RA. Viss osäkerhet råder kring statistikens tillförlitlighet. Andreasson 2007, 
s 67 nöjer sig med att ange SMF:s medlemsantal ca 1890 till ”över 50 000”. För 
SMF:s spridning och storlek till och med 1890, se även Walan 1964, s 528-538, 568. 
42 Holmquist 1952, s 130-131; Bredberg 1962, s 15-16; Walan 1962, s 104; Svärd 
1992, s 154-156; Bexell 2003, s 157-159. Allmänt om Moodys betydelse för Sve-
rige, se Gustafson 2008. 
43 SMF åmp 1879-1888, AI:1, SMFA, RA. 
44 SMF kommitté prot 1880-1884, AI:1, SMFA, RA. 
45 Se tablå 2 och 3 i bilagorna. Framställningen och analysen bygger på dem. 
46 Ledamöterna Barnekow, Hierta, Rappe och Wrangel. 
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hade även goda kontakter med hovet och kungafamiljen.47 Liksom i EFS:s 
styrelse satt flera köpmän och entreprenörer även i SMF:s kommitté. Till 
skillnad från Stiftelsens styrelse satt flera representanter för rörelsens predi-
kanter med i SMF:s kommitté. Denna skillnad var viktig. Samtidigt som 
EFS:s styrelse hållit tillbaka rörelsens predikanter kom flera av dem att sitta i 
SMF:s högsta ledning. Stiftelsens styrelse hade under denna tid flera präster 
som ledamöter.48 Andelen präster där skulle med säkerhet även ha varit 
större om inte stadgarna krävt att ledamöterna skulle vara bosatta i Stock-
holm. Bland provinsombuden återfanns en stor andel präster. Vad gäller 
akademisk utbildning fanns i både EFS:s styrelse och SMF:s kommitté flera 
lektorer, övriga disputerade ledamöter och läkare. Sammantaget ger detta en 
annan socioekonomisk sammansättning för SMF:s kommitté än för EFS:s 
samtida styrelse. Den framryckande medelklassen tog i större utsträckning 
plats i SMF:s kommitté och kommittén saknade även den koppling till det 
äldre ståndssamhället som fanns i EFS:s styrelse för denna tid. 

Det är möjligt att se SMF som en federation, ett förbund av regionala or-
ganisationer och lokala missionsföreningar och -församlingar för mission i 
Sverige och i andra länder. Det var de anslutna regionala organisationerna 
och lokala missionsföreningarna och -församlingarna, vilka fick sända om-
bud till förbundets årsmöte, som tillsammans utgjorde SMF. Flera av de 
regionala organisationer som anslöt sig till den nya riksorganisationen kom 
att utgöra grund för förbundets distriktsstruktur, som beslutades om vid 
SMF:s årsmöte i juni 1888 och trädde i kraft i oktober 1889.49 

Sammantaget fann stora delar av den ursprungliga nyevangeliska rörelsen 
på lokal och regional nivå det attraktivt att ansluta sig till SMF. Denna nya 
riksorganisation kunde konfessionellt rymma hela denna rörelse utom den 
del som enbart kunde tänka sig en uttalat evangelisk-luthersk och kyrkolojal 
konfessionalitet. 

1870-talets sista år och hela 1880-talet innebar numerärt och ekonomiskt 
sett en försvagning av EFS. Den del av den nyevangeliska rörelsen som höll 
kvar relationen till Stiftelsen blev samtidigt konfessionellt mer homogen än 
tidigare. Som ett utslag av sin konfessionalitet kallade EFS:s styrelse alltfler 
präster att bli provinsombud. Vid slutet av 1880-talet var ca 60 % av provin-
sombuden präster.50 Styrelsens agerande under de teologiska konflikterna 
visar att den betonade bevarandet av Stiftelsens konfessionalitet på bekost-
nad av antalet anslutna lokala missionsföreningar och regionala organisat-
ioner. Detta förhållningssätt uttrycktes av Hjalmar Hazelius (1829–1905) i 
EFS:s 25-årsskrift 1881 med orden ”för dess fasthet i detta stycke [konfess-
ionaliteten] har Stiftelsen [EFS] rönt, jag vågar säga, sina svåraste pröfning-

                               
47 Lundqvist 1977, s 49-50, 57-58. 
48 Se tablå 2 och 3 i bilagorna. 
49 SMF åmp 19-20.6.1888 § 36-37, AI:1; F:1, SMFA, RA; Walan 1964, s 470. 
50 Lundqvist 1977, s 31, 34-36; Lundqvist 2006, s 125. 



 88 

ar, men skall fortfarande stå fast dervid och förr lägga ned sin verksamhet än 
sin bekännelse.”51 

Efter att ha beskrivit och analyserat händelseförloppet på den nationella 
nivån går vi nu vidare till det regionala planet. 

2. Det regionala planet 
Tidigare forskning har analyserat händelseutvecklingen på riksplanet. När vi 
nu går vidare till det regionala planet blir perspektiven annorlunda. Alla un-
dersökta regionala organisationer tvingades att ta ställning till de aktuella 
teologiska frågorna. Alla de undersökta regionala organisationerna påverka-
des i högre eller lägre grad av de vid denna tid aktuella konfessionella kon-
flikterna. Hur, när och i vilken omfattning dessa händelser fick genomslag på 
regionalplanet varierade dock. I en del fallstudieorganisationer ledde de ak-
tuella teologiska frågorna till djup splittring medan andra berördes i vida 
mindre omfattning. Även slutåret, dvs. det år då uppkomna konflikter reg-
ionalt klingat av, varierade. Dessa omständigheter är en del av undersök-
ningens resultat. För att spegla förhållandena tillåts framställningarna för de 
respektive undersökta regionala organisationerna variera. Riksnivåns ”karta” 
stämde inte alltid överens med den regionala nivån. 
 
Västra Skånes Missionsförening 
Av de aktuella teologiska frågorna ger försoningsfrågan tydligast avtryck 
inom Västra Skånes Missionsförenings (VSM) bevarade källmaterial. Vid 
flera av organisationens större missionsmöten under åren 1872–1875 rikta-
des uppmärksamhet på Waldenströms försoningssyn. Vid dessa tillfällen gav 
styrelsen besked att den menade att det var den traditionella evangelisk-
lutherska, objektiva försoningssynen som var den riktiga.52 Då den Wal-
denströmska försoningstolkningen fortsatte att väcka oro behandlades den 
även vid den regionala organisationens predikantmöten 1875 och 1876. 
Waldenströms försoningssyn kallades vid dessa möten ”den nya uppfatt-
ningen” och uppfattades som konfessionellt avvikande. Predikanterna upp-
manades att stå för den försoningssyn som varit reformationens.53 Genom 
detta var frågan avgjord i VSM. Någon opposition växte inte fram och den 
regionala organisationen höll fast vid sin konfessionella hållning under hela 
den här presenterade delundersökningens period, dvs. till och med ca 1890.54  

                               
51 Hazelius 1881, s 41 (dennes kursivering). 
52 VSM hmp 28-29.12.1872; 27-28.12.1873 (ej paragrafindelade prot); åmp 24-
25.6.1875 § 2; 26-27.6.1875 (ej paragrafindelat prot); hmp 27-28.12.1875 (ej para-
grafindelat prot); VSM predikantmöte 29.12.1875 § 4, A1A:1, EFSVSA, SkAF. 
53 VSM predikantmöte 29.12.1875 § 4; 26.6.1876 § 1, A1A:1, EFSVSA, SkAF. 
54 VSM prot 1872-1890, A1A:1, EFSVSA, SkAF. 
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VSM var lekmannastyrd. Det satt vid denna tid inga präster i dess sty-
relse,55 men flera personer som på olika sätt var engagerade i den regionala 
organisationen och dess verksamhet var även provinsombud för EFS.56 Sty-
relsen försvarade den regionala organisationens evangelisk-lutherska och 
kyrkolojala konfessionalitet. Ingen av de ledande personerna i organisation-
en pläderade för någon annan konfessionalitet. VSM fortsatte sin samverkan 
med EFS, dock utan att ansluta sig, och ville samverka nära med Svenska 
kyrkans församlingar i området.57 
 
Hässleholms Missionsförening 
Också den närliggande Hässleholms Missionsförening (HLM) stod under 
hela delundersökningens tidsperiod för den evangelisk-lutherska objektiva 
försoningssynen och avvisade Waldenströms försoningstolkning.58 Hösten 
1877 avskedade den regionala organisationen en av sina predikanter som 
påverkats av samtidens teologiska frågor om nattvard, försoning och bekän-
nelse. Denne predikant ansågs sprida avvikande och felaktiga läror.59 Orga-
nisationen såg det som konfessionellt ansvarstagande att hindra honom från 
att vidare förkunna i dess sammanhang. Också HLM fortsatte att samverka 
med EFS, då riksorganisationen ansågs stå för rätt konfessionalitet, men 
anslöt sig inte formellt.60 

HLM var ledd av lekmän. Inga präster satt i dess styrelse under denna tid. 
Det var lekmännen som där försvarade den evangelisk-lutherska och kyrko-
lojala konfessionaliteten 61 Inte heller fanns vid denna tid några av EFS:s 
provinsombud engagerade i den regionala organisationen eller dess verk-
samhet.62 Den regionala organisationen samverkade med Svenska kyrkans 
församlingar i området och samverkade med EFS vad avser yttre mission 
och litteratur.63 Av stor betydelse för denna regionala organisations konfess-
ionella agerande under den här aktuella striden var dess styrelseordförandes, 

                               
55 Om VSM:s styrelsesammansättning vid denna tid, se VSM åmp 1872-1890, 
A1A:1, EFSVSA, SkAF. 
56 Om provinsombud på olika sätt engagerade i VSM, se VSM prot 1872-1890,  
A1A:1, EFSVSA, SkAF. Om provinsombud i Västra Skåne, se EFSÅ 1875, s 134; 
EFSÅ 1879, s 107-108.  
57 VSM prot 1872-1890, A1A:1, EFSVSA, SkAF. 
58 HLM prot 1872-1890, PB 1, ELMSAHä. 
59 HLM hmp 4-5.4.1876 samtalsfråga 4; 31.10.1877 samtalsfråga 4; sp 31.10.1877 
(ej paragrafindelat prot); prot 2.4.1878 samtalsfråga 4, PB 1, ELMSAHä; Strödda 
drag Hässleholms Missionsförening 100 år (1959), s 113-116. 
60 HLM prot 1872-1890, PB 1, ELMSAHä. 
61 Om HLM:s styrelsesammansättning vid denna tid, se HLM åmp 1872-1890, PB 1, 
ELMSAHä. 
62 Om EFS:s provinsombud i norra Skåne, se EFSÅ 1875, s 134; EFSÅ 1879, s 107-
108. Om att inget av dessa var engagerat i HLM, se HLM prot 1872-1890, PB 1, 
ELMSAHä. 
63 HLM prot 1872-1890, PB 1, ELMSAHä. 
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predikanten Sven Winklers (1834–1896), tydliga evangelisk-lutherska och 
kyrkolojala hållning. Winkler var styrelseordförande för HLM under åren 
1873–1896.64 
 
Nordöstra Skånes Missionsförening 
Även Nordöstra Skånes Missionsförening (NSM) markerade tydligt emot 
Waldenströms försoningstolkning.65 År 1876 beslutade organisationen att 
stänga sitt centrala missionshus i Hjärsåslilla i Knislinge socken för de pre-
dikanter som stod för denna syn. År 1879 avskedade NSM en av sina predi-
kanter då denne övergått till den Waldenströmska försoningssynen.66 Att 
stänga missionshuset i Hjärsåslilla och att avsätta en av sina predikanter var 
uttryck för vad den regionala organisationen såg som konfessionellt ansvars-
tagande. NSM fortsatte att samverka med EFS men förblev organisatoriskt 
självständig.67 Inte heller i NSM:s styrelse satt någon präst vid denna tid. 
Organisationen var lekmannaledd och försvarade den ursprungliga konfess-
ionaliteten.68 En av dem var predikanten och senare riksdagsmannen Per 
Truedsson (1832–1916) som var NSM:s styrelseordförande 1868–1887 och 
som tydligt agerade för bevarad konfessionalitet för den regionala organisat-
ionen.69 Inga av EFS:s provinsombud var engagerade i NSM eller dess verk-
samhet.70 Organisationen samverkade med Svenska kyrkans församlingar i 
området.71 

Dessa tre regionala organisationer i Södra Götaland uppvisar ett intressant 
geografiskt avgränsat särdrag då de var påverkade av den lammers-
ahnfeltska separatismen. Med denna avses den rörelse som uppkom genom 
att predikanten Oscar Ahnfelt under en tid inspirerades av den norske tidi-
gare prästen Gustav Adolph Lammers (1802–1878) och dennes separatist-
iska tankar. Lammers startade 1856 i Skien i Norge ”Den frie apostoliske 
christelige menighed” som en troendeförsamling med från den norska kyr-
kan skild sakramentsförvaltning. När troendeförsamlingen i Skien införde 
troendedop bröt dock Lammers 1860 med denna och återvände till norska 

                               
64 Strödda drag Hässleholms Missionsförening 100 år (1959), s 45-46. 
65 NSM prot 1872-1890, PB 1, ELMSAHj 
66 NSM hmp 16.1.1875; sp 8.2.1875 (ej paragrafindelade prot); åmp 8.7.1876 § 5; 
5.7.1879 § 3, PB 1, ELMSAHj; 1858-1908. Strödda drag ur N. Ö. Skånes Missions-
förenings historia (1908), s 98-100. Missionshuset i Hjärsåslilla var NSM:s centrala 
missionshus. Där hölls den regionala organisationens stora möten och där samman-
trädde styrelsen. 
67 NSM prot 1872-1890, PB 1, ELMSAHj. 
68 Om NSM:s styrelsesammansättning vid denna tid, se NSM åmp 1872-1890, PB 1, 
ELMSAHj. 
69 Strödda drag Hässleholms Missionsförenings 100 år (1959), s 42-43. 
70 Om EFS:s provinsombud i nordöstra Skåne, se EFSÅ 1875, s 134; EFSÅ 1879, s 
107-108. Om att inga av dessa provinsombud var engagerade i NSM, se NSM prot 
1872-1890, PB 1, ELMSAHj. 
71 NSM prot 1872-1890, PB 1, ELMSAHj. 



 91

kyrkan. Ahnfelt tog med sig den lammerska troendeförsamlingssynen till sitt 
arbetsfält i Skåne och Blekinge. Han bildade där fria lutherska församlingar 
och insatte församlingsledare. Efter en tid ändrade Ahnfelt uppfattning, men 
alltsedan dess fanns i de regionala organisationerna VSM, HLM och NSM 
ett drag av den lammers-ahnfeltska separatismen kvar i form av nattvardsfi-
randen ledda av lekmän och även fria lutherska församlingsbildningar. Det 
är omöjligt att uppskatta omfattningen av den lammers-ahnfeltska separat-
ismen i VSM, HLM och NSM. Nattvardsfirandena utan präst skedde i största 
hemlighet. De allra flesta av missionsvännerna där visste inte ens om att 
detta förekom i deras närhet.72 Det faktum att den lammers-ahnfeltska separ-
atismen med sina nattvardsföreningar och -församlingar hade en hemvist i de 
tre skånska regionala organisationerna, dock utan att på något sätt utgöra en 
majoritetsuppfattning, bidrog till att nattvardsfrågan för dem som önskade 
särskilda nattvardsfiranden där kunde få en lösning utan att det ledde till 
öppen konfrontation. Den radikala delen av den nyevangeliska väckelserö-
relsen fick därför svårare att vinna ingång i dessa regionala organisationers 
områden.73 

Dessa tre skånska regionala organisationer var alltså tydliga i sin evange-
lisk-lutherska och kyrkolojala konfessionalitet. De gick därför emot tankarna 
hos den separatistiska delen av rörelsen. I detta ställningstagande kunde de 
även söka stöd i Stiftelsens konfessionalitet.   

Vi kan även notera att dessa tre regionala organisationer var lekmanna-
ledda. Under den undersökta tiden satt inga präster i deras styrelser. En fort-
satt evangelisk-luthersk och kyrkolojal konfessionalitet krävde alltså inte att 
präster satt i styrelsen. Trots att VSM, HLM och NSM önskade fortsätta att 
samverka med EFS ville de inte formellt ansluta sig dit. Att det inte fanns 
några av EFS:s provinsombud engagerade i HLM eller NSM innebar samti-
digt att kopplingen till Stiftelsen för dessa var svagare än för flera andra 
regionala organisationer. 

HLM och NSM förblev således evangelisk-lutherska och kyrkolojala. 
Men de behövde inte EFS:s stöd för ett sådant ställningstagande. Att andra 
regionala organisationer vid denna tid vände sig till Stiftelsen för att få kon-
fessionell rådgivning kommer att behandlas nedan. 
 
 
                               
72 VSM styrelse till EFS styrelse 3.11.1926 (kopia), E1A; VSM sp 1.2.1927 § 1, 
A1A:4, EFSVSA, SkAF; 1858–1908. Strödda drag ur N. Ö. Skånes Missionsför-
enings historia (1908), s 30-33; Neiendam 1958, s 108, 329; Strödda drag Hässle-
holms Missionsförening 100 år (1959), s 113-114; [Svensson] 1961, s 62, 99-100; 
Tyrberg 1972, s 91-97; Larspers 2010, s 72-74; Imberg 2010, s 82; Nilsson & Im-
berg 2011a, s 39, 41. För samtida dokumentation, se Trosbekännelse luth. frikyrk-
liga förs. i Hästweda och Hjersåslilla (1902); Evang. –luth. friförsamlingen inom 
östra Skåne och västra Blekinge (1920). Om Ahnfelt, se Rodhe 1918, s 335ff. 
73 [Svensson] 1961, s 15, 17. 
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Kristianstads Traktatsällskap 
Även Kristianstads Traktatsällskap (KTS) påverkades av samtidens konfess-
ionella konflikt. I denna regionala organisation intog två av de mest framträ-
dande styrelseledamöterna, kyrkoherdarna Per Persson Welinder (1819–
1883) i Norra Åsum och den tidigare nämnde Carl Abraham Bergman, olika 
ståndpunkter vad gäller vikten av evangelisk-luthersk konfessionalitet. 
Bergman stod för en överkonfessionell kristendomstolkning av den samtida 
Evangeliska Alliansens typ, där de omvändas gemenskap i det andliga livet 
betonades högre än gemenskap i läran. För Welinder däremot var fasthållan-
det vid den evangelisk-lutherska läran helt avgörande.74 KTS är ett exempel 
på med vilken dramatik de aktuella teologiska frågorna kunde drabba och 
dela en regional organisation. Av denna anledning har beskrivningen och 
analysen av KTS tilldelats större utrymme i texten.  

Vid årsmötet i Vanneberga vid Kristianstad i juli 1877 fick inte två av sty-
relseledamöterna förnyat förtroende. Även valet av kolportörer för ett år, en 
ärendepunkt som tidigare år alltid resulterat i omval, blev dramatiskt. Innan 
detta val hölls tog styrelseordföranden, Per Persson Welinder, till orda och 
meddelade att klagomål inkommit angående fyra av sällskapets kolportörer. 
Resultatet av valet blev att två av de kritiserade kolportörerna inte fick för-
nyat förtroende.75 

Närvarande vid KTS:s årshögtid och styrelsesammanträden dessa dagar i 
början av juli 1877 var även föreståndaren för EFS:s Hemlandsmissions-
skola, D. A. Ärnström. Hans uppgift var att predika vid avslutningsmötet,76 
men han kom även att fungera som rådgivare för den del av traktatsällskap-
ets styrelse som önskade att organisationen skulle fortsätta på den evange-
lisk-lutherska och kyrkolojala linjen. För EFS var det viktigt att kunna bistå 
de regionala organisationerna styrelser med konfessionella råd i en turbulent 
tid.  

Innan KTS:s årshögtid 1877 var avslutad skulle ännu en omskakande 
händelse inträffa. Som avslutning på årshögtiden predikade P. Wal-
denström.77 Något beslut om att kalla honom som predikant finns inte beva-
rat i den regionala organisationens handlingar. Hans närvaro dyker upp 

                               
74 KTS ämp 1.7.1873 § 3; 6.7.1875 § 8, AI:1, KTSA, LLA. Welinder kritiserade 
tidigt Waldenströms försoningstolkning, något som bidrog till att Waldenström 
skrev boken Om Försoningens betydelse (1873) som försvar, Rodén 1955, s 107-
109. Om Försoningens betydelse (1873), se Waldenström 1873. 
75 KTS ämp 3.7.1877 § 4, 6-7, AI:1, KTSA, LLA. Om tidigare omval av den region-
ala organisationens kolportörer, se KTS ämp 1870-1876, AI:1, KTSA, LLA: Thysell 
1904, s 126-128. Om KTS:s relation till den lundensiska högkyrkligheten, se Sund-
berg (otryckt) 1978. 
76 KTSÅMP 4.7.1877 § 4, AI:1, KTSA, LLA. 
77 KTS ämp 3.7.1877 § 12, AI:1, KTSA, LLA. Om Vannebergamötena, se Thysell 
1904, s 129. Om de stora missionsmötenas betydelse för händelseutvecklingen under 
1870-talet, se Selinder 2003, s 289-304. 
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oförmedlat. E. J. Ekman anför en tradition som gör gällande att Wal-
denström inbjudits att komma av en enskild styrelseledamot. Enligt William 
Bredberg var det Sven Johnsson (1826–1906) i Vinslöv, styrelseledamot i 
traktatsällskapet, som ensam stod för inbjudan. Väl på plats fick Wal-
denström predika första dagen men stoppades av styrelsen att medverka den 
andra dagen. Som ett resultat av detta skall ett annat möte ha utlysts till stora 
missionshuset inne i Kristianstad, varpå en stor mängd människor lämnade 
mötet i Vanneberga för att lyssna till honom inne i staden.78 Om detta tiger 
KTS:s protokoll. Det enda som står är uppgiften att Waldenström predikade 
den 3 juli.79 Oberoende källor, Nya Skånska Posten och Kristianstadsbladet, 
bekräftar däremot delar av Ekmans framställning genom att rapportera att 
Waldenström predikade i missionshuset i Kristianstad den 4 juli 1877,80 den 
dag han enligt den av E. J. Ekman anförda traditionen skall ha varit där. 
Wäktaren bekräftar att Waldenström var närvarande vid KTS:s årshögtid 
detta år.81 Då den av Ekman återgivna traditionen till väsentliga delar stöds 
av det efterlämnade källmaterialet är det sannolikt att denna tradition är rik-
tig. Bredberg betecknar Sven Johnssons agerande som ett försök att ”spela 
över traktatsällskapet i Waldenströms och hans vänners händer”.82  

Att utan styrelsens godkännande kalla Waldenström och att sedan, när 
han inte fick predika den andra dagen, bryta upp från Vanneberga och sam-
las inne i Kristianstad var att agera utanför medbestämmandets ”regler”. 
Oppositionens agerande förklaras av att den menade att det var svårt att med 
enbart medbestämmande nå full framgång för sin sak. Vannebergahändelsen 
pekar även på kända och skickliga förkunnares betydelse för opinionen inom 
rörelsen på lokal och regional nivå och att Waldenström prioriterade att när-
vara vid mötet i Vanneberga. 

Några veckor efter händelserna på KTS:s årshögtid 1877 bildades Skånes 
Fria Missions- och Söndagsskolsällskap, senare benämnt Skånes Missions-
sällskap, som regionalt organ för den radikala delen av rörelsen i Skåne med 
den fd. KTS-styrelseledamoten folkskolläraren Johannes Nilsson (1838–
1912) i Vinslöv som dess förste styrelseordförande och den nyss nämnde fd. 
KTS-styrelseledamoten Sven Johnsson som en av tillskyndarna.83 Den orga-
nisatoriska uppdelningen i denna del av landet föregick alltså med ett år 
motsvarande händelser på riksplanet. 

                               
78 Ekman & Ollén 1921, s 2696; Bredberg 1948, s 360. Den av Ekman återgivna 
traditionen att en enskild ledamot av KTS:s styrelse kallat Waldenström nämner inte 
denna ledamot vid namn. Bredbergs antagande att denne person var S. Johnsson, 
Vinslöv, finns det dock ingen anledning att ifrågasätta. 
79 KTS ämp 3.7.1877 § 12, AI:1, KTSA, LLA. 
80 Nya Skånska Posten 5.7.1877; Kristianstadsbladet 7.7.1877. 
81 Bredberg 1948, s 360. 
82 Bredberg 1948, s 360. 
83 Minnesskrift Skånes Missionssällskap 40 år (1917), s 11-21, 23-25; Andersson 
1928, s 108-109. 
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Till de kvarstående kolportörerna ställde KTS:s styrelse och äldstemöte i 
januari 1878 frågan om de tänkte vara trogna kyrkans bekännelseskrifter i 
sin förkunnelse.84 Totalt avsatte den regionala organisationen under perioden 
juli 1877–januari 1879 inte mindre än åtta av sina kolportörer och en husbe-
sökare på grund av deras ställningstaganden i de aktuella teologiska frå-
gorna.85 Skånes Fria Missions- och Söndagsskolsällskap vann på kort tid 
många sympatisörer och övertog såväl Vanneberga som plats för stora 
missionsmöten sommartid som flera av de kolportörer som traktatsällskapet 
avskedat.86 

I KTS och dess verksamhet fanns flera av EFS:s provinsombud på olika 
sätt engagerade och i den regionala organisationens styrelse satt flera präs-
ter.87 Som präster var de knutna till prästeden och stod under Lunds domka-
pitels tillsyn. De ville eller kunde rimligen inte utan påföljd avvika från den 
evangelisk-lutherska och kyrkolojala konfessionaliteten och detta förhål-
lande vägledde dem även i deras engagemang i traktatsällskapet. Vi kan anta 
att deras ord vägde tungt i den regionala organisationens styrelse när kon-
fessionella frågor behandlades just för att de var präster. Trots att KTS klart 
markerade sin kyrkolojalitet och vilja att stå på Stiftelsens sida i den aktuella 
konfessionella konflikten, fortsatte den regionala organisationen under lång 
tid att enbart samverka med riksorganisationen utan att ansluta sig. Förut-
sättningarna för dess relation till EFS kom dock att förändras. År 1883 avled 
KTS:s styrelseordförande Per Persson Welinder. Vid årshögtiden samma år 
predikade Stiftelsens sekreterare D. A. Ärnström. Året därpå valdes han in i 
KTS:s styrelse och blev även dess ordförande fastän han inte var bosatt inom 
traktatsällskapets område. Genom detta bör en viktig kanal mellan riksorga-
nisationen och den regionala organisationen ha etablerats. Något år senare, 
1886, utsågs Ärnström till kyrkoherde i Lommaryd i Småland och slutade 
därmed sin tjänst som sekreterare vid Stiftelsens expedition, men fortsatte att 
vara styrelseordförande för den regionala organisationen.88 Under traktatsäll-
skapets halvårsmöte i januari 1888 framlades förslag att KTS skulle ansöka 
om att bli anslutet till EFS. Det är troligt att Ärnström verkat för detta. Det 
visade sig att KTS:s styrelse nu var mer intresserad av denna lösning än tidi-
gare. Vid årsmötet sommaren 1888 var riksorganisationens sekreterare Hans 
Birger Hammar d.y. (1862–1949) närvarande och talade varmt för denna 

                               
84 KTS sp 8.1.1878 § 3, AI:1, KTSA, LLA. 
85 Thysell 1904, s 137-138. 
86 Andersson 1928, s 110-111. Om Skånes Missionssällskap under de första decen-
nierna, se Minnesskrift Skånes Missionssällskap 40 år (1917); Svärd 1977, s 16-26. 
87 Om KTS:s styrelsesammansättning vid denna tid, se KTS åmp 1872-1890, AI:1-3, 
KTSA, LLA. Om EFS:s provinsombud i östra Skåne-Blekinge vid denna tid, se 
EFSÅ 1875, s 134; EFSÅ 1879, s 107-108. Om dessa provinsombuds engagemang i 
KTS, se KTS:s prot 1872-1890, AI:1-3, KTSA, LLA. 
88 KTS ämp 2.7.1883 § 2; åmp 3.7.1883 inledningen; 4.7.1883 § 5; sp 30.6.1884 § 5, 
AI:2, KTSA, LLA. Om D. A. Ärnström, se Rodén 1937c, s 1076. 
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sak. Detta blev även årsmötets beslut. Kort tid senare meddelade EFS:s sty-
relse att den regionala organisationens ansökan om anslutning beviljats.89 
Det är möjligt att se traktatsällskapets anslutning till EFS som ett konkret 
uttryck för att KTS menade att riksorganisationen behövdes som ett värn för 
den lokala och regionala rörelsens konfessionalitet. 

Anledningen till att KTS till sist fortsatte att vara evangelisk-lutherskt och 
kyrkolojalt bör tolkas i ljuset av närvaron av präster i dess styrelse. I sam-
band med de teologiska frågorna om nattvard, försoning och bekännelse 
kunde den regionala organisationen 1888 tänka sig att ansluta sig till EFS. 
Denna riksorganisation kunde i en konfessionellt orolig tid för rörelsen ses 
som ett värn mot icke önskvärda konfessionaliteter. 

  KTS ville verka nära Svenska kyrkans församlingar och det fanns en 
vana att samverka med EFS för yttre mission och litteratur redan före anslut-
ningen.90 

VSM, HLM, NSM och KTS verkade i Södra Götaland. Att dessa region-
ala organisationer höll fast vid den evangelisk-lutherska bekännelsen och 
kyrkolojaliteten hade att göra med detta områdes konservatism och starka 
kyrkliga sed där auktoriteter ifrågasattes mindre än på andra håll. De nya 
folkrörelserna hade svårare att bryta fram i Södra Götaland, men detta höll 
på att förändras då självägande bönder och arbetarklassen under 1800-talets 
sista decennier ställde krav på reformer.91 Det är först med detta metaper-
spektiv som samband mellan de regionala organisationerna och de olika 
landsdelarnas socioekonomiska och kulturella förändring blir skönjbar. 

De undersökta regionala organisationerna i Södra Götaland skilde sig åt 
genom att VSM, HLM och NSM var lekmannaledda medan det satt präster i 
KTS:s styrelse. I det tidigare har prästernas betydelse för KTS:s kvarbli-
vande vid den ursprungliga konfessionaliteten betonats. Dock är det viktigt 
att här tydliggöra, att VSM, HLM och NSM, i jämförelse med andra lek-
mannaledda regionala organisationer, som senare kommer att presenteras, 
snarast utgjorde undantag, då de under den undersökta tiden kombinerade ett 
tydligt försvar av den evangelisk-lutherska och kyrkolojala konfessional-
iteten med att vara lekmannaledda.92 
 
Östra Smålands Missionsförening 
Försoningsfrågan berörde även Östra Smålands Missionsförening (ÖSM) 
starkt.93 Särskilt predikanten Olof August Welin (1841–1896) kritiserade i 
                               
89 KTS sp 10.1.1888 § 2; åmp 2.7.1888, AI:2, KTSA, LLA; Kristianstads Traktat-
sällskap, fol. 160, DIV:1; fol. 129, DIV:2, EFSA, SSA; Thyssel 1904, s 180-181. 
90 KTS prot 1872-1890, AI:1-3, KTSA, LLA. 
91 Aronson 1995, s 82; Olsson 1998, s 239-244. Om den kyrkliga seden, se Rund-
gren 1897, s 67, 74; Lundman 1942, s 5, 28-30 ; Brilioth 1946, s 57; Gustafsson 
1957, s 5, 144; Carlsson 1990, s 15-19. 
92 Till detta förhållande kommer vi att återvända nedan. 
93 ÖSM prot 1875-1890, PB 1, ÖSMA; Rodén 1955, s 107-182. 
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skarpa ordalag Waldenströms försoningstolkning. Welin åberopade i sin 
argumentation Luther och Rosenius och korresponderade med Waldenström, 
som offentliggjorde delar av deras korrespondens i Pietisten, Svenska Posten 
och Göteborgs Weckoblad.94 ÖSM drev en universell rättfärdiggörelselära – 
även efter Welin polemiskt benämnd ”den Welinska förbannelseläran”. 
Welin menade att alla människor, även de som inte bejakat Kristi försoning 
för sina synder och därför befann sig i helvetet, var rättfärdiggjorda genom 
Kristi försoningsverk.95 

Welin valdes in i ÖSM:s styrelse 1883 och blev samma år dess ordfö-
rande. Han blev året därpå redaktör för organisationens tidskrift Östra Små-
lands Missionsblad. Under sina år som redaktör, 1884-1896, lät han publi-
cera flera Luther- och Roseniustexter i tidskriften, skrev själv mycket i den 
och lät däri även trycka centrala avsnitt av Svenska kyrkans bekännelseskrif-
ter. Under Welins tid som redaktör ökade tidskriftens upplaga kraftigt och 
Östra Smålands Missionsblad distribuerades vid sekelskiftet 1900 i drygt 
5 000 exemplar.96 I ÖSM:s styrelse satt även präster varav flera kraftigt bi-
drog till att organisationen bevarade sin ursprungliga konfessionalitet. 97 
Dessa hade i sin prästed lovat att hålla sig till den evangelisk-lutherska be-
kännelsen och svarade inför domkapitlen i Linköping respektive Kalmar.  

Valet av Welin till styrelseordförande och senare redaktör bekräftade 
ÖSM:s kyrkolojala och evangelisk-lutherska hemvist. Under Welins tid som 
styrelseordförande växte denna regionala organisation genom att fler lokala 

                               
94 Rodén 1955, s 122-133, 135-136, 145. Se omslaget till Pietisten 12/1874 där Wal-
denström offentligt svarade Welin, Pietisten 12/1874 omslaget, om detta se även 
Bredberg 1948, s 193-194. 
95 Komminister Carl Strömberg (1856-1927) i Målilla, som sympatiserade med 
ÖSM och var engagerad där, försvarade Welins och de andra ÖSM-predikanternas 
sätt att lägga ut Kristi försoning. I sitt försvar gav han undert pseudonymen Presby-
ter 1896 ut boken Hvad skall man säga om Nordöstringarna? Några bidrag för att 
från Biblisk och Luthersk bekännelsesynpunkt belysa den s.k. Nordöstringska läran 
(1896), Strömberg 1896. Hösten 1896 köpte ÖSM in överexemplar av denna skrift 
för att sprida, vilket visar att den regionala organisationen menade att Strömbergs 
arbete gav en riktig bild av vad man önskade förmedla, ÖSM kmp 17.10.1896 § 1, 
PB 1, ÖSMA. Strömbergs skrift kan ses som en motskrift mot provinsialläkaren i 
Högsby Arvid Mobergers (1835-1924) skrift Det Östra Småländska Lärosättet, eller 
Den Welinska Läran. En tidsbild (1882), Moberger 1882, ett arbete som är kritiskt 
till ÖSM:s och dess predikanters lärouppfattning. Om Moberger och den Welinska 
förbannelseläran, se Rodén 1955, s 147. 
96 Östra Smålands Missionsblad 1884-1896; Rodén 1955, s 207- 217. Efter Welins 
död beslutade ÖSM att kassabehållningen för den regionala missionstidskriften 
skulle skänkas till Welins änka och barn då överskottet bildats under hans tid som 
redaktör, ÖSM kmp 19.4.1897 § 4; kvitto på 3 389 kr från Louise Welin april 1897, 
bilaga till ÖSM kmp 16.10.1897 § 3, PB 1, ÖSMA. 
97 Om ÖSM:s styrelsesammansättning vid denna tid, se ÖSM åmp 1875-1890, PB 1, 
ÖSMA. 
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missionsföreningar kopplades till den. Verksamhet togs upp på nya platser 
och fler predikanter anställdes.98  

ÖSM samverkade med EFS men valde att inte ansluta sig. Detta kan tol-
kas som att den regionala organisationen ville bevara sin organisatoriska 
självständighet och att den inte var tillräckligt intresserad av medbestäm-
mande i riksorganisationen. För ÖSM bör även dess vilja att verka i nära 
anslutning till kyrkoförsamlingarna, om än med egen struktur,99 ha bidragit 
till att den inte ville ansluta sig. Flera provinsombud för EFS var på olika sätt 
engagerade i ÖSM och dess verksamhet.100 Den regionala organisationen var 
van att samverka med EFS för yttre mission och litteratur.101 Sammantaget 
bidrog detta starkt till att den regionala organisationen förblev vid sin ur-
sprungliga konfessionalitet. 

 
Gotlands Missionsförening 
Även rörelsen på Gotland påverkades av de aktuella teologiska frågorna. I 
mars 1877 hade några av Gotlands Missionsförenings (GotlMF) styrelsele-
damöter vid ett möte, vilket styrelseordföranden dock inte sammankallat, 
beslutat att upplåta sitt missionshus i Visby även till metodistiska och bapt-
istiska predikanter. Detta beslut kritiserades och underkastades årsmötet. Vid 
kvartalsmötet våren 1877 bestämdes att denna typ av samverkan med meto-
dister och baptister inte mera skulle ske.102 Det inträffade visar på att frågan 
om konfessionalitet var central. I en tid när olika konfessioners predikanter 
önskade använda missionshusen ställdes varje regional organisations och 
lokal missionsförenings relation till sin egen konfessionalitet på sin spets. 

Vid GotlMF:s kvartalsmöte i april 1877 aktualiserades även nattvards-
frågan:  
 

Frågan om så kallade fria nattvardsgångar företogs därefter till be-
handling, och stannade man efter en stunds samtal vid den åsigt, att de 
skulle betraktas, icke ss. Gotlands Missionsförenings sak, – vilket vore 
stridande mot dess stadgar, enär det aldrig ingått i föreningens uppgift 
och syftemål att befatta sig med de hel. Sakramentens förvaltning utan 
endast med ordets predikan, – utan ss. den enskilde kristnes sak vare 
sig inom eller utom föreningen. Föreningens predikanter skola icke 
uppträda som några förvaltare av Nattvarden, enär de då skrida öfver 
gränsen af den verksamhet, föreningen kallat dem till, ej heller skulle 
föreningens Missionshus [missionshuset i Visby] dertill få begagnas, 
men om i en framtid antalet af dem som deltaga i så kallade fria Natt-

                               
98 ÖSM prot 1883-1897, PB 1, ÖSMA; Rodén 1955, s 217-219. 
99 ÖSM prot 1872-1890, PB 1, ÖSMA. 
100 Om EFS:s provinsombud i ÖSM:s område, se EFSÅ 1879, s 103-104, 108. Om 
provinsombuds engagemang i ÖSM, se ÖSM prot 1872-1890, PB 1, ÖSMA; Rodén 
1955. 
101 ÖSM prot 1872-1890, PB 1, ÖSMA. 
102 GotlMf kmp 10.4.1877 (ej paragrafindelat prot), AIa:1, GotlMfA, ViLA. 



 98 

vardsgångarna [nattvardsgångar utan präst som sakramentsförvaltare] 
så skulle tillväxa, att ingen enskildt lokal dertill kunde föreslå, skulle 
ansökan derom till föreningen göras.103  

 
Behandlingen av nattvardsfrågan visar på den regionala organisationens 
ecklesiologiska identitet. GotlMF skulle sända ut predikanter med uppgiften 
att förkunna, inte att förvalta sakramenten. Därför skulle organisationen hel-
ler inte upplåta sitt missionshus i Visby för sk. fria nattvardsgångar. Däremot 
ville den regionala organisationen inte helt utesluta att en kommande händel-
seutveckling skulle leda till förändring av detta ställningstagande. Det fanns 
med andra ord redan i april 1877 en öppenhet i delar av den regionala orga-
nisationen att förändra konfessionaliteten. Även om GotlMF:s ursprungliga 
konfessionalitet menade att organisationen inte skulle stödja sk. fria natt-
vardsgångar sågs konfessionaliteten som något som kunde förändras genom 
medbestämmande. Konfessionaliteten sågs med andra ord som uttryck för de 
samtida medlemmarnas samlade vilja och inte som något för alla tider given. 
Redan vid årsmötet sommaren 1877 bestämdes att den regionala organisat-
ionens missionshus i Visby skulle få användas för sk. fria nattvardsgångar.104 

Även på Gotland kombinerades Waldenströms subjektiva försoningstolk-
ning med ett latent missnöje med gällande nattvardspraxis i Svenska kyrkan. 
Flera lokala missionsföreningar ombildades till nattvardsföreningar med 
egen sakramentsförvaltning. Majoriteten av GotlMF:s missionsvänner för-
blev dock lojala med kyrkans nattvardsfirande och den objektiva försonings-
synen segrade över Waldenströms försoningstolkning.105 

Några av de ledande personer i den gotländska organisationen var osäkra 
på hur de skulle ställa sig i försoningsfrågan. En av dem var styrelseordfö-
randen kyrkoherde Edvard Alfvegren (1846-1911) i Eksta. Alfvegren avgick 
från styrelsen 1877, men återvände dock efter en tid till den objektiva förso-
ningssynen.106 Flera av predikanterna intog en mer radikal hållning och en 
del av dem lämnade på eget initiativ GotlMF.107 

Motsättningarna inom den regionala organisationen kulminerade i en kris 
vid halvårsmötet i januari 1879 då Alfvegren och fyra andra styrelseledamö-
ter och två predikanter avgick.108 En interimstyrelse tillsattes att leda organi-
sationen till kvartalsmötet i april 1879 då fyllnadsval hölls. Detta möte be-
                               
103 Rodén & Pettersson 1962, s 92.  
104 GotlMf åmp 4 juli 1877 § 5, AIa:1, GotlMfA, ViLA; Rodén & Pettersson 1962, s 
93. 
105 Rodén & Pettersson 1962, s 92-98. 
106 Rodén & Pettersson 1962, s 93. Alfvegren avsattes av EFS:s styrelse som provin-
sombud på grund av hans ställning i försonings- och nattvardsfrågorna, Walan 1964, 
s 174. 
107 GotlMf kmp 9.4.1879 § 5, AIa:1, GotlMfA, ViLA; Rodén & Pettersson 1962, s 
93. 
108 GotlMf hmp 21.1.1879 § 1, AIa:1, GotlMfA, ViLA; Rodén & Pettersson 1962, s 
93. 



 99

handlade nattvardsfrågan och beslutade: ”att predikanterna skulle tillhållas 
att icke locka eller på något annat sätt öfvertala någon till sammanslutning 
för enskild Nattvardsgångs begående, utan skulle detta vara hvars och ens 
eget samvete fritt.”109 

GotlMF slog dock alltmer in på en tydligt kyrkolojal och evangelisk-
luthersk väg. Den regionala organisationen önskade att fler predikanter från 
EFS och att reseombud från riksorganisationen skulle verka på Gotland och 
inbjöd Stiftelsen att sända förkunnare till sina årsmöten somrarna 1879 och 
1880.110 I GotlMF:s styrelse satt under denna tid flera präster.111 Genom att 
deras ord vägde tungt i konfessionella frågor bidrog de till att behålla 
GotlMf vid sin ursprungliga konfessionalitet. Som vi tidigare sett hände det 
dock att präster avvek från den evangelisk-lutherska bekännelsen. En sådan 
var den ovan nämnde kyrkoherde Alfvegren även om han efter en tid åter-
vände till den objektiva försoningssynen. Flera av EFS:s provinsombud var 
på olika sätt engagerade i den regionala organisationen och dess verksam-
het112 och GotlMf ville verka nära Svenska kyrkans församlingar i områ-
det.113 

I januari 1880 diskuterades åter frågan om missionshuset i Visby kunde 
användas för fria nattvardsgångar. Den regionala organisationen hänvisade 
nu till sin evangelisk-lutherska bekännelse och menade att huset inte kunde 
användas till detta.114 Då GotlMf åter fastställt sin konfessionalitet bildades 
år 1878 Gotländska Missionsförbundet vilket samlade landskapets radikala 
delar av rörelsen.115 

GotlMF:s tydliga närmande till EFS resulterade i att den regionala organi-
sationen vid sitt årsmöte 1882 beslutade att hos riksorganisationen ansöka 
om att ”i likhet med många andra föreningar måtte blifva införlifvad med 
Evangeliska Fosterlands Stiftelsen”, vilket beviljades.116 Genom detta steg 
ökade dess lojalitet med riksorganisationen. Någon anledning till att GotlMF 

                               
109 GotlMf kmp 9.4.1879 § 3, AIa:1, GotlMfA, ViLA. 
110 GotlMf kmp 9.4.1879 § 6; 11.10.1879 § 2; 10.4.1880 § 3; 6.4.1881 § 10; åmp 
14.7.1882 § 7; extra sammanträde prot 17.3.1883 § 3, AIa:1, GotlMfA, ViLA. 
111 Om GotlMf:s styrelsesammansättning vid denna tid, se GotlMf åmp 1872-1890, 
AIa:1, GotlMfA, ViLA. 
112 Om EFS:s provinsombud i Visby stift, se EFSÅ 1875, s 136; EFSÅ 1879, s 110. 
Om provinsombuds engagemang i Gotlands Missionsförening, se GotlMf prot 1872-
1890, AIa:1, GotlMfA, ViLA. 
113 GotlMf prot 1872-1890, AIa:1, GotlMfA, ViLA; Gotlands Missionstidning 1879-
1883. 
114 GotlMf hmp 10.1.1880 § 10, AIa:1, GotlMfA, ViLA. 
115 Allmänt om Gotländska Missionsförbundet, se Gotländska Missionsförbundet 
femtio år (1928). 
116 GotlMf åmp 14.7.1882 § 3; extra sammanträde prot 17.3.1883 § 2, AIa:1, 
GotlMfA, ViLA; Gotlands Missionstidning 10/1912, s 78; Rodén & Pettersson 
1962, s 94-95. 
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ansökte om anslutning just vid detta tillfälle ges inte i det bevarade protokol-
let. Den regionala organisationen hade dock under senare år närmat sig Stif-
telsen genom att de båda stod för samma konfessionalitet och GotlMF bör i 
EFS ha sett en garant för denna. Någon uttalad önskan att genom anslutning 
vinna medbestämmande i riksorganisationen finns inte bevarad i protokollen, 
även om GotlMF väl ansluten var mån om att sända ombud till EFS:s års-
möte och så utöva sin rättighet.117 

Både ÖSM och GotlMF – liksom KTS med en del av sin verksamhet 
(Blekingedelen) – verkade i Sydöstra Götaland. Denna landsdel karaktärise-
rades under andra hälften av 1800-talet politiskt, religiöst och socioekono-
miskt av konservatism och traditionsbundenhet. Kalmar och Kronobergs län 
var präglade av äldre inomkyrkliga väckelserörelser. Svenska kyrkan hade 
en stark ställning. På främst den södra delen av Gotland utvecklades dock en 
stor del av den nyevangeliska väckelserörelsen i separatistisk riktning.118 
Nyare religiösa strömningar hade svårare att göra sig gällande och etablerade 
auktoriteter ifrågasattes inte på samma sätt som i andra delar av landet. Sven 
Lundkvist visar att frikyrkorörelsen år 1900 bestod av mindre än två procent 
av befolkningen i Blekinge, Kronobergs och Kalmar län men mellan fem 
och åtta procent av befolkningen på Gotland.119 För de regionala organisat-
ionerna ÖSM och GotlMF var landsdelens konservatism och traditionsbun-
denhet bidragande orsaker till att organisationernas evangelisk-lutherska och 
kyrkolojala konfessionalitet bevarades även om vi kunnat se att den även 
ifrågasattes. 

I båda dessa regionala organisationers styrelser satt präster och de kunde 
där använda sin prästerliga auktoritet i konfessionella frågor. I ÖSM blev det 
dock en predikant, Olof August Welin, som blev den tydligaste försvararen 
av denna organisations ursprungliga konfessionalitet. 
Jönköpings Missionsförening 
Hovrättsnotarien Thor Hartvig Odencrants var Jönköpings Missionsför-
enings (JMF) styrelseordförande och centralgestalt från organisationens 
bildande 1861 till strax före sin död 1886. C. O. Rosenius var hans lärofader 
och även om Odencrants var positiv till Waldenström som person kunde han 
aldrig acceptera dennes försoningstolkning eller den församlingssyn som 
präglade den radikala delen av rörelsen. Odencrants ville behålla JMF evan-
gelisk-luthersk och kyrkolojal, om än i sin verksamhet ej underställd försam-
lingarna då både han och stora delar av organisationen riktade kritik mot 
mycket i kyrkosamfundet.120 JMF:s historia är i detalj utforskad av Göran 

                               
117 GotlMf prot 1882-1900, AIa:1-2, GotlMfA, ViLA. 
118 Rundgren 1897, s 67, 74; Lundman 1942, s 5, 28-30; Brilioth 1946, s 57; Gus-
tafsson 1957, s 21, 27, 146-148, 154-155; Carlsson 1990, s 15-19; Olsson 1998, s 
244-247. 
119 Lundkvist 1974, s 29. 
120 Åberg 1972, s 39-40, 104-107. 
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Åberg och denne ger mycket information hur en regional organisation kunde 
agera vid denna tid. 121 

JMF:s lokala missionsföreningar, benämnda biträdesföreningar, inbjöds 
att sända deputerade till den regionala organisationens kvartalsmöten varav 
ett benämndes årsmöte. Vid dessa möten gav styrelsen information om verk-
samheten och beslut fattades om kolportörsverksamheten, men biträdesför-
eningarna fick inte delta i val av styrelse då denna enligt stadgarna förnyade 
sig själv. JMF var med andra ord en association under den odencrantska 
perioden och Odencrants ledde den med fast hand.122 

De teologiska frågorna om nattvard, försoning och bekännelse påverkade 
även JMF. Åren runt 1880 sympatiserade åtminstone hälften av styrelsele-
damöterna och en stor del av predikanterna med Waldenström och den radi-
kala delen av rörelsen på lokal och regional nivå. En av de ledande för denna 
del av rörelsen i området och i JMF var predikanten Swening Johansson 
(1827–1898).123 Vid mitten av 1880-talet började JMF:s biträdesföreningar 
att kräva medbestämmande i den regionala organisationen. I detta spelade 
EFS:s stadgeförändring 1874 och SMF:s bildande 1878 in. Närliggande reg-
ionala organisationers uppbyggnad med medbestämmande bör även haft 
betydelse. Biträdesföreningarnas krav på medbestämmande behandlades i 
JMF:s styrelse i oktober 1885. Odencrants var mycket skeptisk till detta då 
han menade att den regionala organisationen därmed riskerade att konfess-
ionellt förändras, dvs. radikaliseras. JMF var vid denna tid som tidigare 
nämnts uppdelad i en radikal del och en evangelisk-luthersk och kyrkolo-
jal.124 

Vid mitten av 1880-talet vacklade Odencrants hälsa. Han önskade att sty-
relseledamoten kyrkoherde Isak Strandh (1831–1916) i Habo skulle efter-
träda honom som styrelseordförande. Strandh accepterade, men styrelsen sa 
nej. Strandh menade att anledningen till att han inte blev vald var att radikala 
element fått kontroll över styrelsen.125 Strandh hade i oktober 1884 vänt sig 
till EFS och uppmanat riksorganisationen att sända en eller flera dugliga 
medarbetare för att om möjligt föra tillbaka rörelsen i Jönköpingsområdet till 
sin ursprungliga konfessionalitet. Riksorganisationens styrelse ställde ett 
reseombud till JMF:s förfogande för att under en tid verka i staden. Stiftel-
sens sekreterare D. A. Ärnström reste även själv jämte andra representanter 
för riksorganisationen till Jönköping för att predika och föra samtal.126 Vi ser 
åter, liksom tidigare i KTS:s fall, hur EFS gärna ställde resurser till de reg-
ionala organisationernas förfogande för konfessionell rådgivning. Ärnström 

                               
121 Åberg 1972; Åberg 1980. 
122 Åberg 1972, s 25-26, 29, 37-39. 
123 Åberg 1972, s 104-113. 
124 JMF sp 12.10.1885 § 2, AI:1 SAMA, Jfa; Åberg 1972, s 26-29, 116-117. 
125 Åberg 1972, s 40, 117. 
126 Åberg 1972, s 116-121. 
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spelade här en särskild roll. Förutom rent konfessionella överväganden bör 
EFS:s styrelses agerande även grundat sig på att JMF alltsedan 1860-talets 
början varit en mycket viktig bidragsgivare till EFS:s yttre mission.127 
Odencrants verkade för att JMF skulle förbli vid sin ursprungliga konfess-
ionalitet och föreslog därför i en skrivelse till kvartalsmötet i oktober 1885 
att JMF:s styrelseledamöter skulle vara evangelisk-lutherska och att predi-
kanterna skulle predika utifrån evangelisk-luthersk bekännelse och inte för-
valta sakramenten. Nästan alla organisationens predikanter protesterade kraf-
tigt mot detta och krävde att få behålla sin frihet. Odencrants, som inte kun-
nat vara med på kvartalsmötet, valde i januari 1886 att avgå som styrelseord-
förande och avled ett par veckor senare. Vid den regionala organisationens 
trettondagsmöte 1886 kritiserade flera lokala missionsföreningars ombud 
EFS:s agerande i Jönköpingsområdet. De menade att riksorganisationens mål 
var att JMF skulle anslutas till denna. Flera ombud lämnade mötet utan att ge 
sina lokala föreningars ekonomiska bidrag till den regionala organisationen, 
vilket varit brukligt.128 Detta var en tydlig protest från den radikala delens 
sida. Genom att inte ge förväntade ekonomiska bidrag till den regionala or-
ganisationen satte dessa lokala föreningar in en kraftig sanktionsåtgärd.  

Att JMF efter händelserna hösten 1885–januari 1886 skulle ansluta sig till 
EFS var orealistiskt. Komminister Karl Palmberg (1842–1920) i Månsarp 
blev 1886 ny ordförande för den regionala organisationens styrelse. 
Odencrants hade oroat sig för att Palmberg sympatiserade med de radikala 
delarna av rörelsens uppfattningar.129 Göran Åberg skriver karaktäriserande 
om Palmbergs roll i JMF vid denna tid: ”pastor Palmberg, var den nya an-
dans man: föga dogmatisk men mera kristocentrisk, visserligen präst i 
Svenska kyrkan men med klart uttalad ecklesiolistisk ståndpunkt. Gentemot 
den konservative, kyrklige Odencrants framstod därför Palmberg som den 
ideale ledaren.”130 Palmberg sågs som en kompromisskandidat mellan den 
regionala organisationens olika grupperingar och lyckades få den med sig på 
sin neutralitetssträvan mellan separatism och kyrkolojalitet. Stiftelsens sty-
relse var inte positiv till att Palmberg utsetts, detta trots att denne var präst-
vigd, varit anställd av riksorganisationen som biträdande lärare vid dess 
hemlandsmissionsskola och reseombud åren 1870–1872 samt predikat vid 
EFS:s årshögtid 1875.131 

                               
127 Åberg 1972, s 99. Rörelsen i Jönköping och JMF hade 1861 föreslagit EFS att 
starta yttre mission, Åberg 1972, s 21. 
128 Sw. Johansson till P. Waldenström 26.10.1885 (avskrift), EII:2, SAMA, Jfa; 
Åberg 1972, s 40, 116-121. 
129 Åberg 1972, s 42. Om Palmberg, se Palmqvist 1942. Palmqvist 1942 är dock inte 
alltid objektiv i sin framställning. 
130 Åberg 1972, s 122, 129. 
131 Åberg 1972, s 129-131. 
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Karl Palmberg presenterade 1886 ett stadgeändringsförslag för JMF vilket 
syftade till att ge de anslutna lokala missionsföreningarna rätt att sända ett 
ombud var till den regionala organisationens årsmöte. Även om det fanns 
oro hos vissa i organisationen för att denna form av medbestämmande kunde 
leda JMF på en separatistisk väg antog årsmötet stadgeändringsförslaget.132 I 
de nya stadgarna omnämndes varken samverkan med EFS eller anslutning 
till någon specifik bekännelse.133 De tidigare stadgarna från 1861 hade ut-
tryckt att JMF såg sig som en ”utgrening” av Stiftelsen, även om inte heller i 
dessa stadgar någon specifik bekännelse nämndes.134 1886 års programför-
klaring för JMF att den regionala organisationen skulle stå neutral i relation 
till kyrka och separatistiska rörelser följdes under Karl Palmbergs första tid 
som styrelseordförande, till ca 1900, men neutraliteten utsattes för stora på-
frestningar. Palmberg betonade under denna tid att JMF skulle överlåta till 
de lokala missionsföreningarna och predikanterna att besluta om nattvard 
skulle firas i egen regi i de lokala missionsföreningarna eller i kyrkoförsam-
lingarna. Det centrala var att predika Kristus.135 Flera av EFS:s provinsom-
bud var fortfarande vid sekelskiftet 1900 engagerade i JMF men särskilt efter 
1890 var deras antal i avtagande.136 Fram till ca 1900 fortsatte talare från 
Stiftelsen att medverka vid den regionala organisationens större möten och 
den gav stora ekonomiska bidrag till EFS:s yttre mission.137 Neutralitets- och 
självständighetssträvandena visade sig vara fruktsamma och innebar ett up-
sving för JMF.138 Under Palmbergs senare tid som styrelseordförande, peri-
oden ca 1900–1911, närmade sig den regionala organisationen SMF på flera 
områden, dock utan att – trots Palmbergs förslag – ansluta sig dit.139 Sam-
verkan med Svenska kyrkans församlingar fortsatte men JMF byggde alltfler 
egna fria församlingsbildningar.140 

                               
132 JMF åmp 18.3.1886 § 2 (feldaterat till 17.3.1886), AI:1, SAMA, Jfa; Åberg 1972, 
s 30-31, 35-36. 
133 JMF stadgar 1886, JMF sp 8.3.1886 § 1; åmp 18.3.1886 § 2, AI:1, SAMA, Jfa. 
134 JMF stadgar 1861 (om ”utgrening” se § 4), AI:1, SAMA, Jfa. 
135 Åberg 1972, s 123-125, 148. 
136 Om EFS:s provinsombud i Jönköpings Missionsförenings område, se EFSÅ 
1875, s 133; EFSÅ 1879, s 107. Om provinsombuds engagemang i JMF, se JMF 
åmp 1872-1890, AI:1, SAMA, Jfa; Åberg 1972, s 88, 96, 98, 103. 
137 Åberg 1972, s 129-131. 
138 Åberg 1972, s 71-75, 127-128. 
139 JMF prot 15.3.1905 § 4; 21.3.1905 § 7; 19.3.1907 § 4, AI:1, SAMA, Jfa; Åberg 
1972, s 46, 51-52, 113-114, 127-128, 131-139, 143-180. JMF valde istället att närma 
sig Jönköpingskretsens Kristliga Ungdomsförbund och Skandinaviska Alliansmiss-
ionen, vilket ledde till att en ny sammanslutning, Svenska Alliansmissionen, bilda-
des i vilka dessa tre organisationer integrerades 1919, Åberg 1972, s 184-205. Om 
Svenska Alliansmissionens fortsatta verksamhet till mitten av 1950-talet, se Åberg 
1980. 
140 Åberg 1972, s 122-184. 
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I JMF möter vi en regional organisation i vars styrelse det visserligen satt 
präster,141 men där främst dess ordförande Palmberg kunde kombinera en 
prästerlig identitet med en mer separatistisk. Palmberg utgjorde härvidlag ett 
undantag. Palmberg lyckades för egen del balansera sitt engagemang i JMF 
och sina åsikter med att vara komminister, ha avlagt prästed och såsom präst 
vara underställd Växjö domkapitel. JMF uppvisar i detta något intressant i 
det att den regionala organisationen i bytet från att vara styrd av en lekman 
(Odencrants) till att vara styrd av en präst (Palmberg) gick i separatistisk 
riktning. 

Det är tydligt att styrelseordföranden Thor Hartvig Odencrants i det 
längsta motverkade att JMF skulle införa medbestämmande då detta riske-
rade leda till att dess konfessionalitet skulle förändras. När Odencrants av-
gick som styrelseordförande och en kort tid därefter avled efterträddes han 
av Palmberg som önskade att den regionala organisationen skulle införa 
medbestämmande och konfessionellt bli bredare. Palmberg verkade för att 
JMF skulle anslutas till SMF men detta förverkligades inte. Den regionala 
organisationen fortsatte att betona sin organisatoriska självständighet och 
anslöt sig därför inte till någon riksorganisation eller någon särskild bekän-
nelse. I sig själv var JMF mycket stark och organiserade den inre missionen i 
södra Vätterbygden och angränsande delar av Västergötland och Östergöt-
land.142 JMF:s agerande visar att om en regional organisation regionalt var 
tillräckligt stark var detta scenario fullt möjligt. Av det kommande kommer 
vi att se att JMF snarare övervägde att tillsammans med den närliggande 
Västergötlands Missionsförening skapa en ny överregional struktur. 
 
Västergötlands Missionsförening 
Den nyevangeliska rörelsen hade i Västergötland två regionala organisation-
er: Västkustens Missionsförening143 och Västergötlands Missionsförening,144 

                               
141 Om JMF:s styrelsesammansättning vid denna tid, se JMF åmp 1872-1890, AI:1, 
SAMA, Jfa; Åberg 1972, s 217-218. 
142 Åberg 1972, bilagorna 6, 8-10. 
143 Den som här kallats ”Göteborgsmissionen” var en utgrening av den lokala miss-
ionsföreningen Göteborgs Evangeliska Missionsförening. ”Göteborgsmissionen” 
kom att sända kolportörer även långt utanför Göteborg, främst till andra delar av 
Västergötland. År 1879 ombildades ”Göteborgsmissionen” till Västkustens Miss-
ionsförening till vilken samverkande lokala missionsföreningar inbjöds att ansluta 
sig. Redan från starten gick 67 missionsföreningar med som medlemmar, varav 44 
verkade i Skara stift och resterande i Göteborgs stift, och anställdes sex predikanter. 
Den ursprungliga missionsföreningen blev lokal missionsförening för Göteborg med 
närliggande orter, Evangeliska Missionsföreningen i Göteborg 50 år (1910), s 15-
46, 99-123; Plith 1959, s 27; Johansson 2001, s 88. Västkustens Missionsförening 
anslöts 1898 till SMF, Västkustens Missionsförening, nr 1188, Matrikel SMF 1879-
1957, GFA. 
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där vi kommer att följa den sistnämnda. I landskapet fanns även en härads-
missionsförening som kom att bli viktig i sammanhanget, Mariestads Miss-
ionsförening. Till denna kommer vi att återvända nedan. 

Västergötlands Missionsförening (VästgMf) bildades i mars 1877 när re-
presentanter för lokala missionsföreningar i landskapets olika delar kommit 
samman i Skövde missionshus för att bilda en regional organisation. Organi-
serandet på regional nivå av den nyevangeliska väckelserörelsen i detta om-
råde hade med all sannolikhet fördröjts av närvaron av äldre kyrkolojala 
väckelserörelser.145 Inga präster eller provinsombud för EFS deltog aktivt i 
bildandet av VästgMF eller kom att ingå i den styrelse som tillsattes.146 Or-
ganisationens uppgift var att ”i öfwerensstämmelse med Guds ord och Jesus 
Kristus såsom grund verka för den inre och yttre missionen.”147 Då VästgMF 
bildades i en tid då den konfessionella konflikten om nattvard, försoning och 
bekännelse redan var aktuell kännetecknades grundandet av diskussioner om 
hur starkt och exklusivt organisationen skulle vara knuten till den evange-
lisk-lutherska bekännelsen. Det senare förordades av en grupp till stor del 
bestående av präster medan en lekmannaledd del av tillskyndarna motsatte 
sig detta. Den senare önskade en mer allmänkristen bekännelse. En seger för 
den uttalat evangelisk-lutherska och kyrkolojala delen kom vid ett 
missionsmöte i maj 1877 när den drev igenom att den evangelisk-lutherska 
lärogrunden skrevs in i organisationens stadgar.148 

VästgMF kom att samverka nära med den intilliggande Jönköpings Miss-
ionsförening (JMF). Detta kom att avgöra mycket av dess framtid. Den väst-
götska regionala organisationen antog flera predikanter vilka tidigare tjänst-
gjort i JMF, anlitade dess predikanter149 och sände pengar för den yttre miss-
ionen till jönköpingsorganisationens yttre mission.150 Till VästgMF:s stora 

                                                                                                                             
144 VästgMF var regional organisation för rörelsen i Västergötland. Om VästgMF:s 
bildande och första tid, se Minnesskrift Västergötlands Missionsförening 50 år 
(1927), s 1-23. 
145 Rundgren 1897, s 67, 74; Lundman 1942, s 5, 28-30; Brilioth 1946, s 57; Gus-
tafsson 1957, s 21, 27; Carlsson 1990, s 15-19. 
146 VästgMF grundarsammanträde 28-29.3.1877 inledningen jämte § 1-5, AI, 
SkarDSMFA, SkarLFA. Varken präster eller provinsombud för EFS fanns bland 
ombuden, i styrelsen eller i det verkställande utskottet, VästgMF prot 1877-1887, 
AI, SkarDSMFA, SkarLFA. Om EFS:s provinsombud i området, se EFSÅ 1876, 
123-124. Präster fanns dock med i utkanten av organisationen och hade åsikter om 
dess konfessionalitet.  
147 VästgMF grundarsammanträde 28-29.3.1877 § 3, AI, SkarDSMFA, SkarLFA. 
148 VästgMF prot 27-28.5.1877 § 2, AI, SkarDSMFA, SkarLFA; Minnesskrift Väs-
tergötlands missionsförening 50 år (1927), s 19-23. 
149 VästgMF sp 14.4.1877 § 5; prot 27-28.5.1877 § 3-4; kmp 13.10.1877 § 8, AI, 
SkarDSMFA, SkarLFA. 
150 VästgMF kmp 6-7.1.1878 § 5; åmp 28-29.3.1879 § 5, AI, SkarDSMFA, 
SkarLFA. 
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missionsmöten kallades predikanter normalt från JMF, däremot inte från 
EFS.151 

Efter att ha verkat under ett år kom VästgMF in i en ekonomiskt svår pe-
riod som varade i flera år.152 Mitt i denna ekonomiska kris, våren 1881, före-
slog Mariestads Missionsförening, en av häradsmissionsföreningarna i Väs-
tergötland, att de två skulle gå samman under det bibehållna namnet Väster-
götlands Missionsförening. I april 1882 anordnades ett möte för de båda 
styrelserna. Vid detta möte beslutades att de två organisationerna skulle för-
enas och att styrelsen skulle bestå av samtliga lokala missionsföreningars 
valda ombud med ett verkställande utskott som exekutivt organ. Detta bör 
ses som en fördjupning och breddning av medbestämmandet ur det lokala 
planets perspektiv då fler lokala missionsföreningar blev involverade i be-
slutsprocessen. I den nya regionala organisationens stadgar skrevs den evan-
gelisk-lutherska bekännelsen inte in utan man hänvisade i syftesparagrafen 
till Jesu missionsbefallning,153 dvs. organisationen stod för en mer allmän-
kristen konfessionalitet. Förfarandet visar att de mer exklusivt evangelisk-
lutherska krafterna i organisationen hade förlorat i inflytande. Medbestäm-
mandet i den regionala organisationen möjliggjorde byte av konfessionalitet. 

Samgåendet mellan de två i den nya VästgMF verkar ha inverkat positivt 
på aktiviteten och engagemanget.154 Den nya regionala organisationens verk-
samhet utökades, ekonomin förbättrades och fler predikanter kunde anstäl-
las.155 Våren 1883 hade organisationen 145 lokala missionsföreningar och 
predikoplatser; fem år senare hade antalet lokala missionsföreningar ökat till 
175.156 

Här är inte sammanhanget att fördjupa sig i VästgMF:s vidare historia, ett 
skeende som bland annat innehöll aldrig förverkligade planer på samgående 
med JMF för att bilda en överregional struktur157 och även tankar om när-
mare samverkan med Svenska kyrkan i Skara stift.158 För denna undersök-
                               
151 VästgMF prot 1877-1881, AI, SkarDSMFA, SkarLFA. 
152 VästgMF kmp 4-5.1.1879 § 5-6; sp 28.9.1879 § 2; kmp 5.1.1880 § 8; sp 
28.3.1881 § 1-2; kmp 16.10.1881 § 1-2; 21-22.1.1882 § 1, AI, SkarDSMFA, 
SkarLFA. 
153 VästgMF sp 28.3.1881 § 3; prot VästgMF och Mariestad Missionsföreningars 
årsmöte 1-2.4.1882 inledning jämte § 1-7; VästgMF prot 2-3.9.1882a § 1; 2-3.9-
1882b § 2; sp 17.3.1883 § 2, AI, SkarDSMFA, SkarLFA. 
154 VästgMF sp 17.3.1883 inledning jämte § 6-7; åmp 24.3.1884 inledningen; 22-
23.3.1885 inledningen; 21-22.3.1886 inledningen; 20-21.3.1887 inledningen, AI, 
SkarDSMFA, SkarLFA. 
155 VästgMF sp 17.3.1883 § 6, 8; prot möte mellan verkställande utskottet och pre-
dikanterna 2.11.1883 § 2-3, åmp 24.3.1884 § 16; AI, SkarDSMFA, SkarLFA. 
156 VästgMF sp 19.3.1883 § 1-2, 4; distriktsindelning Västergötlands Missionsför-
ening 1883-1884, bilaga till VästgMF sp 19.3.1883; åmp 26.3.1888 inledningen, AI, 
SkarDSMFA, SkarLFA. 
157 VästgMF prot 1887-1889, AI, SkarDSMFA, SkarLFA; Åberg 1972, s 126-127. 
158 VästgMF sp 11.2.1889 § 6, AI, SkarDSMFA, SkarLFA. 
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ning är det tillräckligt att konstatera att VästgMF under 1890-talet förstärkte 
sin samverkan med Svenska Missionsförbundet.159 Efter 1890 sände den 
västgötska organisationen inte längre några pengar till EFS:s yttre mission, 
någon gång till JMF:s yttre mission, men det mesta till SMF:s yttre mission. 
År 1900 anslöt sig den regionala organisationen till SMF.160 

JMF och VästgMF verkade båda i landsdelen Västsverige. Denna lands-
del uppvisade olika samhälleliga förändringsmönster där moderniteten un 
der 1870- och 1880-talen mest slog igenom i Jönköpings län och angrän-
sande delar av Västergötland medan Bohuslän och norra Halland präglades 
av konservatism.161  

I både JMF och VästgMF tog mer radikala och separatistiska krafter över. 
Detta speglar dessa delar av Västsveriges kulturella, socioekonomiska och 
religiösa förändring under 1800-talets senare hälft. Vi påminner oss att relig-
ionssociologisk forskning visat att av befolkningen i dåvarande Älvsborgs 
och Skaraborgs län var år 1900 mellan tre och fem procent frikyrkliga me-
dan motsvarande andel för dåvarande Göteborgs- och Bohus och norra delen 
av Hallands län var under två procent. Jönköpings läns befolkning bestod 
samma år av mellan tre och fem procent frikyrkliga.162  
 
Östergötlands Ansgarieförening 
Kyrkoherden, senare domprosten och därefter biskopen i Linköping, Carl 
Wilhelm Charleville (1827–1906) var styrelseordförande för Östergötlands 
Ansgarieförening (ÖgAF) och verkade för att denna regionala organisation 
skulle förbli kyrkolojal och evangelisk-luthersk.163 Till en början verkar inte 
ÖgAF ha påverkats särskilt mycket av de teologiska frågorna om nattvard, 
försoning och bekännelse. Under åren 1876 och 1877 markerade den dock 
sin kyrkolojalitet genom att det fastställdes att dess reseombud inte skulle 
resa mellan församlingarna på söndagsförmiddagar eller hålla föredrag under 
högmässotid, såvida inte lokalen låg så långt från kyrkan att ”ingen förar-
gelse derigenom åstadkommes.”164 Detta visar på de spänningar som fanns i 
tiden. Men den östgötska regionala organisationens inriktning skulle komma 
att förändras. Charleville lämnade posten som styrelseordförande i januari 
1878. Han kvarstod formellt som styrelseledamot under verksamhetsåret 
som följde, men deltog inte längre aktivt i styrelsearbetet. Vid årsmötet 1879 

                               
159 Här förlängs undersökningen till ca 1900. 
160 VästgMF prot 1892-1900, AI; kassabok för den yttre missionen 1888-1927, GI, 
SkarDSMFA, SkarLFA; Västergötlands Missionsförening, nr 1264, Matrikel SMF 
1879-1957, GFA; Andersson 1928, s 295-310. 
161 Gustafsson 1957, s 150-151; Olsson 1998, s 232-235. 
162 Rundgren 1897, s 67, 74; Brilioth 1946, s 57; Gustafsson 1957, s 21; Lundkvist 
1974, s 29; Carlsson 1990, s 15-19. 
163 ÖgAF prot 1868-1876, AI:1, ÖgAFA, LFA. Om Carl Wilhelm Charleville, se 
Westerlund & Setterdahl & Meurling 1919, s 151-154; Walli 1929, s 363ff. 
164 ÖgAF kmp 19.4.1876 § 2; 10-11.10.1877 § 8, AI:1, ÖgAFA, LFA. 
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lämnade han styrelsen.165 Protokollen anger inte någon anledning till detta. 
Kvartalsmötet i maj 1882 noterade att flera av prästerna under senare år dra-
git sig undan verksamheten. Detta ansågs bero på den ”friare ställning hon 
[den regionala organisationen] tagit till statskyrkan [Svenska kyrkan].”166 
Utan att det resulterat i några tydliga avtryck i protokollen eller att konflikt 
uppkommit hade en skiftning skett i ÖgAF:s praktisk utförda konfession-
alitet i riktning mot separatism. Särskilt prästerna i styrelsen hade märkt av 
denna förändring och lämnat den regionala organisationen. 

Även efter det att ÖgAF anslutit sig till SMF fortsatte den regionala orga-
nisationen dock att till sina större missionsmöten kalla representanter för 
såväl SMF som EFS och Svenska kyrkan.167 Den östgötska organisationens 
förändring och anslutning till SMF var inte oomtvistad. Styrelseprotokollet 
av den 8 januari 1887 speglar den problematik somliga styrelseledamöter 
upplevde med orden: ”Föreningen uttalade, på förekommen anledning, sin 
tanke, att samvetskval bör räknas såsom giltig orsak för styrelseledamot att 
afsäga sig sitt styrelseledamotskap.”168 Fortfarande i oktober 1887 menade 
styrelsen att mer borde göras för att engagera särskilt yngre präster för orga-
nisationen och för den yttre missionen.169 Ännu i slutet av 1880-talet öns-
kade den östgötska organisationen med andra ord inta en mellanställning. 
ÖgAF såg inte anslutningen till SMF som ett avståndstagande från Svenska 
kyrkan.170 

I ÖgAF:s styrelse satt präster,171 men deras betydelse för ledningen av den 
regionala organisationen minskade. De upplevde att de inte hade den lokala 
rörelsens stöd att föra en kyrkolojal och evangelisk-luthersk linje utan valde 
att utan strid lämna styrelsen. Det fanns provinsombud för EFS som på olika 
sätt var engagerade i ÖgAF och dess verksamhet.172 ÖgAF hade dock aldrig 
varit ansluten till Stiftelsen och från slutet av 1870-talet minskade dess sam-
verkan med denna riksorganisation till fördel för SMF.173 Viljan att sam-

                               
165 ÖgAF sp 15-16.1.1878 inledningen, § 6; prot 1878; åmp 14.1.1879 § 7, AI:1, 
ÖgAFA, LFA. 
166 ÖgAF kmp 14-15.5.1882 § 4, AI:1, ÖgAFA, LFA. 
167 ÖgAF sp 28.5.1884 § 8; 1.11.1887 § 5, AI:1, ÖgAFA, LFA. 
168 ÖgAF åmp 8.1.1887 § 3, AI:1, ÖgAFA, LFA. 
169 ÖgAF sp 1.10.1887 § 5, AI:1, ÖgAFA, LFA. 
170 Om hur de teologiska frågorna om nattvard, försoning och bekännelse samt den 
regionala organisationens relation till EFS och SMF speglades i ÖgAF:s regionala 
missionstidskrifter, se Bibelbudet. Östergötlands Missionstidning 1877-1879; Tid-
ning för inre och yttre mission 1880-1888; Östergötlands Ansgariiförenings Miss-
ionsblad 1888-1889. 
171 Om ÖgAF:s styrelsesammansättning vid denna tid, se ÖgAF åmp 1872-1890, 
AI:1, ÖgAFA, LFA. 
172 Om EFS:s provinsombud i Linköpings stift vid denna tid, se EFSÅ 1875, s 130-
131; EFSÅ 1879, s 102-103. Om provinsombuds engagemang i ÖgAF, se ÖgAF 
åmp 1872-1890, AI:1, ÖgAFA, LFA. 
173 ÖgAF prot 1872-1890, AI:1, ÖgAFA, LFA. 
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verka med Svenska kyrkan var ambivalent, men alltfler fria församlingsbild-
ningar anslöt sig till den regionala organisationen.174 
 
Södermanlands Allmänna Missionsförening 
Södermanlands Allmänna Missionsförening (SörmlAMF) fortsatte att åt-
minstone periodvis ha kontakt med EFS175 – dock utan att vilja ansluta sig176 
– och annonserade sina större missionsmöten i Budbäraren.177 Kopplingen 
till Stiftelsen får dock betecknas som svagare än för många av de andra reg-
ionala organisationerna då SörmlAMF enligt sina bevarade protokoll inte 
sände pengar till denna riksorganisations yttre mission under något av åren 
1871–1890.178 I den regionala organisationens styrelse satt präster179 och 
flera av EFS:s provinsombud var på olika sätt engagerade i SörmlAMF och 
dess verksamhet.180 

Även SörmlAMF fick känna av ekonomiska svårigheter genom att dess 
anslutna lokala missionsföreningar inte alltid bidrog tillräckligt till verksam-
heten.181 Ett sätt att söka komma tillrätta med den ekonomiskt svåra situat-
ionen var att ur den lokala nivåns perspektiv ytterligare fördjupa och bredda 
medbestämmandet genom att de lokala missionsföreningarnas ombud även 
skulle få delta i den regionala organisationens styrelsesammanträden.182 För 
SörmlAMF bör den utökade styrelsen ha inneburit att den intog en bredare 
konfessionell hållning då rörelsen i landskapet var konfessionellt splittrad.183 

I slutet av år 1878 blev de teologiska frågorna om nattvard, försoning och 
bekännelse på allvar aktuella i SörmlAMF. I december 1878 beslutades på 
styrelsens och sockenombudens förslag att predikanterna enbart skulle för-
kunna och inte leda nattvard eller döpa. Detta lovade predikanterna att rätta 
sig efter. Beslutet motiverades av att rörelsen var av olika mening i dessa 
frågor och att den sörmländska organisationen önskade inta en hållning ”för 
att bäst kunna verka Kristi rikes utbredande”. Såsom enskilda tilläts dock 
predikanterna delta i de fria nattvardsfirandena vilka förekom i landskapet 

                               
174 ÖgAF prot 1872-1890, AI:1, ÖgAFA, LFA. 
175 SörmlAMF åmp 25.6.1871 § 7; 4.1.1873 § 4, AI:1, SörmlAMFA, ESA. 
176 SörmlAMF prot 1872-1880, AI:1, SörmlAMFA, ESA. 
177 Budbäraren 11/1872, s 216; 5/1873, s 104; 12/1873, s 276. 
178 SörmlAMF prot 1871-1890, AI:1, SörmlAMFA, ESA. 
179 SörmlAMF åmp 1872-1890, AI:1, SörmlAMFA, ESA. 
180 Om EFS:s provinsombud i Södermanlands Allmänna Missionsförenings område 
vid denna tid, se EFSÅ 1875, s 132; EFSÅ 1879, s 105-106. Om provinsombuds 
engagemang i SörmlAMF, se SörmlAMF prot 1872-1890, AI:1, SörmlAMFA, ESA. 
181 SörmlAMF kmp 30.9.1876 § 10; sp 10.1.1877 § 5; åmp 23.6.1877 § 5, styrelse- 
och sockneombuds sammanträde 28-29.12.1877 § 3, AI:1, SörmlAMFA, ESA. 
182 SörmlAMF kmp 22.9.1877 § 10, AI:1, SörmlAMFA, ESA. 
183 För en bild av hur de teologiska frågorna om nattvard, försoning och bekännelse 
samt organisationens relation till EFS speglades i Södermanlands Missionsblad 
1873-1876; Södermanlands Allm. Missionsförenings Tidning 1874-1876. 
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och där uppbygga med Guds ord.184 Men mer skulle hända. År 1882 önskade 
tre av predikanterna att bli befriade från sina tidigare löften att inte förvalta 
sakramenten, vilket beviljades dem.185 Mellan 1878 och 1882 skedde med 
andra ord en konfessionell förskjutning i den regionala organisationen. Som 
ende präst i SörmlAMF:s styrelse satt, dock inte invald förrän 1878, kommi-
nistern i Eskilstuna Axel Wætter (1836–1903; senare kyrkoherde i Vint-
rosa).186 Wætter var dock inte alltid närvarande vid styrelsesammanträdena 
och verkar inte ha spelat någon avgörande roll i styrelsearbetet.187 

Sett över tid kan vi se en förändring inom SörmlAMF från att vilja sam-
verka med Svenska kyrkans församlingar till att verka för att fria, dvs. sepa-
ratistiska, församlingsbildningar skulle bildas.188 En del av rörelsen i Söder-
manland arbetade för att den regionala organisationen skulle närma sig och 
även ansluta sig till SMF. Hösten 1879 framförde dessa grupper sina tankar 
vid föreningens kvartalsmöte, åberopande medbestämmandet. Beslutet blev 
att denna fråga skulle hänskjutas till nästa årsmöte och att till detta kalla 
SMF:s styrelseordförande E. J. Ekman med P. Waldenström som ersättare.189 
Efter att anslutningsfrågan bordlagts vid några möten,190 aktualiserades den 
åter 1883 när SMF erbjöd landets missionsföreningar och missionsförsam-
lingar en lösning på pensions- och understödsfrågorna för deras predikanter. 
SMF gjorde detta i utbyte mot att de missionsföreningar och -församlingar 
som tackade ja till erbjudandet anslöt sig till förbundet och till detta betalade 
in pensions- och understödspremier. Predikanternas professionaliseringspro-
cess hade vid denna tid kommit så långt att frågan om deras pensionering 
blivit aktuell. Vi ser här hur SMF använde en mycket konkret social trygg-
hetsfråga för att stärka sin egen organisation genom att erbjuda detta till rö-
relsen, men med anslutning och premieinbetalning som motprestation. Frå-
gan om pension för predikanterna kunde bättre lösas av en riksorganisation 
än av lokala missionsföreningar, missionsförsamlingar eller regionala orga-
nisationer. Anslutning till SMF diskuterades vid SörmlAMF:s kvartalsmöte i 
juni 1883. Trots att flera av de lokala missionsföreningarna och -
församlingarna redan var anslutna till SMF valde dock den sörmländska 
organisationen att inte ansluta sig till densamma.191 

Händelseutvecklingen i Södermanland skulle ta en ny vändning 1889 då 
en ny och SMF-relaterad regional struktur, Södermanlands Ansgarieförening 

                               
184 SörmlAMF åmp 28-29.12.1878 § 17, AI:1, SörmlAMFA, ESA. 
185 SörmlAMF kmp 1.4.1882 § 7, AI:1, SörmlAMFA, ESA. 
186 SörmlAMF åmp 28-29.12.1878 § 2, AI:1, SörmlAMFA, ESA. Wætter hade tidi-
gare suttit i ÖrLAF:s styrelse, se ovan. 
187 SörmlAMF prot 1878-1890, AI:1, SörmlAMFA, ESA. 
188 SörmlAMF prot 1872-1890, AI:1, SörmlAMFA, ESA. 
189 SörmlAMF kmp 4-5.10.1879 § 9, AI:1, SörmlAMFA, ESA. 
190 SörmlAMF åmp 27-29.12.1879 § 6; kmp 3-5.4.1880 § 5, AI:1, SörmlAMFA, 
ESA. 
191 SörmlAMF kmp 23.6.1883 § 4, AI:1, SörmlAMFA, ESA. 
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(SörmlAF), bildades i landskapet.192 Den blev en med SörmlAMF konkurre-
rande regional struktur. Bildandet av SörmlAF följer det mönster vi tidigare 
kunnat se från andra landskap. Där den ursprungliga regionala organisation-
en förblev relaterad till EFS, eller verkade självständigt utan anslutning till 
någon riksorganisation, bildades normalt en ny SMF-relaterad regional 
struktur. Troligen kan man läsa in en medveten strategi från SMF:s lednings 
sida i detta agerande. 

Redan 1890, året efter det att SörmlAF bildats, beslutades att denna och 
SörmlAMF skulle gå samman till en ny regional strukur vid namn Söder-
manlands Missionsförening, som blev ansluten till SMF.193 Önskemål från de 
till SMF anslutna lokala missionsföreningarna och -församlingarna i land-
skapet ledde tillsammans med bildandet av SörmlAF till detta. Någon tydlig 
motkraft till förändringen står inte att finna i det bevarade källmaterialet. 
Även om det inte går att avgöra är det troligt att dessa lokala föreningar och 
församlingar anslutit sig till Ansgarieföreningen om SörmlAMF inte gått 
samman med denna.  

De regionala organisationerna ÖgAF och SörmlAMF verkade i 
Östsverige. Både ÖgAF och SörmlAMF övertogs av separatistiska krafter 
och fick förändrad konfessionalitet. Denna förändring återspeglas av lands-
delens samhällsförändring präglad av industrialisering, sociala skillnader och 
urbanisering. Gamla auktoriteter ifrågasattes och stora delar av rörelsen 
övergick i separatism.194 
 
 
Värmlands Ansgarieförening 
Värmlands Ansgarieförening (VärmlAF) kom från 1860-talets slut alltmer 
att framstå som en tongivande radikal regional organisation. Då denna orga-
nisation var viktig har texten här tillåtits breda ut sig något mer. Tidigt un-
derstödde denna organisation nattvardsföreningsrörelsen i Värmland. Under 
en period hade VärmlAF prästen Andreas Fernholm (1840–1892) anställd 
för att betjäna nattvardsföreningar där med sakramentsförvaltning och för att 
undervisa vid den regionala organisationens missionsskola i Kristinehamn. 
Till Svenska kyrkan intog VärmlAF och framförallt dess predikanter en 
alltmer separatistisk hållning.195  

Mellan VärmlAF:s styrelse å ena sidan och flera av dess anslutna lokala 
missionsföreningar å den andra fanns det dock meningsskiljaktigheter. Präs-
terna i den regionala organisationens styrelse sökte på olika sätt bromsa den 

                               
192 SörmlAMF kmp 21.9.1889 § 2, AI:1, SörmlAMFA, ESA. 
193 SörmlAMF sp 21.12.1890 § 1; åmp 24.1.1891 § 3, AI:1, SörmlAMFA, ESA. 
Allmänt om SörmlAMF, se Melchersson 1919. 
194 Rundgren 1897, s 67; Lundman 1942, s 5, 16-17; Brilioth 1946, s 19, 57; Gus-
tafsson 1957, s 21, 160-161; Olsson 1998, s 235-239.  
195 VärmlAFÅ 1867-1871; Martling 1958, s 144-146, 148-156. Om Andreas Fern-
holm, se Walan 1962; Bredberg 1956, s 605ff. 
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ökande separatismen, medan majoriteten av de anslutna lokala missionsför-
eningarna och predikanterna blev alltmer radikala i sin kyrkokritik och se-
paratism. Vid en diskussion under organisationens årsmöte i januari 1872 
anordnades en omröstning huruvida Fernholm kunde fortsätta som ledare för 
nattvardsföreningarnas nattvardsfiranden för det fall han skulle avsäga sig 
sitt prästämbete, vilket vid denna tid blivit en högst aktuell fråga. Vid om-
röstningen röstade 31 av 36 anslutna lokala missionsföreningar för att han 
kunde fortsätta även utan prästämbete, medan 7 av de 10 styrelseledamöter-
na, av vilka flera var präster, menade att han inte kunde göra det.196 Skillna-
derna i synsätt mellan de anslutna lokala missionsföreningarna och den reg-
ionala organisationens dåvarande styrelse var tydliga. Men styrelsen kunde 
inte stoppa VAF:s förändring i separatistisk riktning. 

Alltsedan publiceringen av sin försoningssyn år 1872 var Waldenström en 
kontroversiell person i EFS:s styrelses ögon. Till VärmlAF:s stora årliga 
sommarmöte var han dock alltjämt välkommen som talare. Detta missions-
möte samlade varje år flera tusen deltagare från Värmland, Dalsland och 
angränsande landskap. Under somrarna 1872–1878 kallades Waldenström 
att vara en av mötets huvudtalare. Det faktum att han flera gånger även prio-
riterade att resa dit för att tala visar den vikt han lade vid dessa möten och 
vid VärmlAF.197 Waldenströms goda kontakter med denna regionala organi-
sation och delar av rörelsen i Värmland och Dalsland kom att få stora konse-
kvenser för händelseutvecklingen regionalt och nationellt. Förkunnelsere-
sorna till Värmland ingick i en serie av resor till den regionala rörelsens stora 
missionsmöten i mitten av 1870-talet. Tidigare har Waldenströms medver-
kan vid Kristianstads Traktatsällskaps stora möte i Vanneberga vid Kristian-
stad sommaren 1877 behandlats. Längre fram kommer vi att behandla Wal-
denströms resor till Örebro Läns Ansgarieförenings och Österdalarnes Miss-
ionsförenings stora missionsmöten.198 Även om Waldenström hade vissa 
släktförbindelser till Värmland, utgjorde hans viktigaste koppling till områ-
det vid denna tid att rörelsen där kallade honom som talare och konfessionell 
rådgivare. 199   

Flera av EFS:s provinsombud var på olika sätt engagerade i VärmlAF och 
dess verksamhet.200 Fram till sommaren 1878 innehades ordförandeposten i 

                               
196 VärmlAF åmp 31.1.1872 § 2, AI:1, VärmlAFA, FVA. 
197 VärmlAF sp 3.4.1872 § 6; åmp 3-4.7.1872 § 4; kmp 29.1.1873 § 6; sp 28.1.1874 
§ 6; åmp 1.7.1874 § 1; kmp 17.3.1875 § 6; 29.6.1875 § 2; åmp 19.1.1876 § 8; sp 
4.7.1876 § 2, § 6; åmp 17.1.1877 § 6; årsfestsprot 27-28.6.1877 § 3; åmp 16.1.1878 
§ 13; 15.1.1879 § 10, AI:1, VärmlAFA, FVA; Waldenström 1875. 
198 Till dessa resor kommer vi även att återvända när Örebro Läns Ansgarieförening 
och Österdalarnes Missionsförening analyseras nedan. 
199 Waldenström 1928, s 351-352, 369-371. 
200 Om EFS:s provinsombud i VärmlAF:s område, se EFSÅ 1875, s 135; EFSÅ 
1879, s 108-109. Om provinsombuds engagemang i VärmlAF, se VärmlAF prot 
1872-1880, AI:1, VärmlAFA, FVA. 
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den regionala organisationens styrelse nästan uteslutande av präster. Särskilt 
Carl Juhlin (1844–1898), vid denna tid komminister i Lysvik, från 1892 
kyrkoherde i Rämmen – och ledamot i styrelsen 1872–1880, dess ordförande 
1877–1878 – sökte in i det längsta att hålla samman rörelsen i Värmland och 
Dalsland och försvara den regionala organisationens ursprungliga evange-
lisk-lutherska och kyrkolojala konfessionalitet. Till slut fann Juhlin det allt-
mer ohållbart att fortsätta som styrelseordförande i VärmlAF och samtidigt 
vara präst. År 1878 avgick han som styrelseordförande, men kvarstod som 
styrelseledamot till januari 1880.201 Efter detta fanns inga ledande personer i 
organisationen som försvarade den ursprungliga konfessionaliteten.202 

EFS:s styrelse försökte trots VärmlAF:s alltmer radikala hållning att upp-
rätthålla kontakten med rörelsen där. För att meddela sin inställning till den 
regionala organisationen, och framför allt till de lokala missionsföreningar 
vilka var anslutna till VärmlAF och även anslutits till riksorganisationen, 
sände Stiftelsens styrelse i februari 1878 ut ett tryckt cirkulär i vilket den 
förklarade varför Waldenström avsatts som provinsombud. Detta var ett 
direkt svar på den ovan omtalade skrivelse VärmlAF sänt till riksorganisat-
ionen där den regionala organisationens styrelse beklagade att Waldenström 
inte längre fick vara provinsombud. För EFS:s styrelse var det viktigt att 
dess cirkulär, dvs. dess svar, inte enbart skulle gå till VärmlAF:s styrelse 
utan även till dess lokala missionsföreningar som anslutits till riksorganisat-
ionen.203 Stiftelsens styrelse önskade således stå i direkt kontakt med sina 
lokala missionsföreningar i Värmland och Dalsland och inte enbart ha kon-
takt med dem via VärmlAF. Förfarandet visar att EFS:s styrelse var med-
veten om att en regional organisation i sitt område kunde vara en god kom-
munikatör för riksorganisationen till den lokala rörelsen men även ha in-
tresse av att inte förmedla, eller åtminstone inte korrekt återge, Stiftelsens 
meddelanden till samma del av rörelsen. 

Vid årsmötet i januari 1879 förändrade VärmlAF sina stadgar så att den 
fick en öppnare, mer allmänkristen, bekännelse och att kravet att dess predi-
kanter och anslutna lokala missionsföreningar skulle vara av den evangelisk-
lutherska bekännelsen togs bort.204 Det var de lokala missionsföreningarna 
som genom medbestämmande röstade igenom denna konfessionella föränd-
ring. 

                               
201 Minnesskrift Värmlands Ansgariiförening 40 år (1905), s 25; Walan 1964, s 474-
475. 
202 VärmlAF prot 1880-1890, AI:1, VärmlAFA, FVA. 
203 EFS styrelse till Vermländska Ansgariiföreningen och dess sockenföreningar 
februari 1878, tryckt cirkulär, bilaga till EFS sp 19.2.1878 § 3; EFS sp 19.2.1878 § 
3, AIIa:8, EFSA, SSA. 
204 VärmlAF åmp 15.1.1879 § 14, AI:1, VärmlAFA, FVA; Bredberg 1948, s 405; 
Walan 1964, s 474-475. 
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I ett brev till EFS i april 1879 informerade Carl Juhlin om sin avgång som 
VärmlAF:s styrelseordförande och menade att den regionala organisationen 
inte längre hade någon ”kraftig bekännelse”, dvs. hade genom sin ovan 
nämnda stadgeförändring avvikit från en mer exklusiv evangelisk-luthersk 
bekännelsegrund.205 Alltfler präster upphörde med sin kontakt med Värm-
lAF.206 Genom att prästerna valde att lämna den regionala organisationen 
skapades ett ännu större handlingsutrymme för dess radikala krafter.  

VärmlAF ansökte i januari 1879 om anslutning till SMF och hade redan 
tidigare överlämnat sin missionsskola i Kristinehamn till kommittén för pre-
dikantmötet. Den regionala organisationen ville däremot inte lämna sin or-
ganisatoriska relation till Stiftelsen utan fortsatte att vara ansluten även till 
denna. VärmlAF beslutade att ekonomiskt understödja SMF:s inre mission 
men fortsatte att ge pengar till EFS:s yttre mission. Till att vara talare vid 
den regionala organisationens årshögtider och större missionsmöten kallades 
ledande företrädare från både EFS och SMF.207  

E. J. Ekman, en av medgrundarna av SMF och dess förste kommittéordfö-
rande, hade 1879 flyttat till Kristinehamn där han anställts som föreståndare 
för den av förbundet drivna Missionsskolan. Han invaldes i VärmlAF:s sty-
relse och pläderade vid den regionala organisationens årsmöten 1883 och 
1884 för att dess anslutning till Stiftelsen skulle upphöra. Ekman drev en 
liknande linje på riksplanet genom att betona SMF:s självständighet i relat-
ionen till Svenska kyrkan, både som ordförande för SMF:s kommitté och 
från 1886 denna riksorganisations förste missionsföreståndare. Predikanten 
och ledamoten av VärmlAF:s styrelse Carl Johan Nyvall var emot att den 
regionala organisationen skulle lämna sin relation till EFS och något sådant 
beslut fattades inte vid denna tid.208 Ända fram till januari 1905 stipulerade 
stadgarna att den regionala organisationen samverkade både med SMF och 
med EFS. Vid denna tid hade dock VärmlAF inte på flera år ekonomiskt 
understött Stiftelsens yttre mission eller på annat sätt samverkat med denna 
riksorganisation varför en förändring av stadgarna på denna punkt bättre 
ansågs spegla verkligheten.209 I realiteten hade samverkan med EFS fasats ut 
under 1880- och 1890-talen.210 På motsvarande sätt hade den regionala orga-

                               
205 C. Juhlin till EFS 18.4.1879, enligt Walan 1964, s 475. 
206 Bredberg 1948, s 390. 
207 VärmlAF åmp 16.1.1878 § 7, AI:1, VärmlAFA, FVA; VärmlAFÅ 1878, s 36; 
Walan 1964, s 474-479. Om hur dett förhållande speglades i den regionala organi-
sationens tidskrifter under dessa år, se Ansgariiföreningens Missionsblad för Dal 
och Wermland 1877-1878; Missionsblad, bihang till Wermlands Allehanda, 1879-
1884; Ansgariiposten 1886-1890. 
208 Walan 1964, s 481. Om Nyvall se, Bexell 1991, s 785-788; Gustafsson 2002. 
209 VärmlAF åmp 13-14.1.1905 § 8-11, 14, AI:1, VärmlAFA, FVA; Bredberg 1948, 
s 405. 
210 Walan 1964, s 477-479. 
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nisationens samverkan med Svenska kyrkans församlingar i området mins-
kat.211 

VärmlAF hade valt SMF. SMF var den riksorganisation som bäst motsva-
rade VärmlAF:s egen konfessionalitet efter dess stadgeändring 1879. Även 
betonandet av medbestämmande var något som SMF och VärmlAF hade 
gemensamt. Dock är det viktigt att notera att denna regionala organisation, 
lika lite som ÖgAF, såg anslutningen till SMF som ett direkt avståndsta-
gande från Stiftelsen eller Svenska kyrkan.212 

År 1882 bildade VärmlAF:s tidigare styrelseordförande Carl Juhlin en ny 
regional organisation med namnet Värmlands Evangelisk-Lutherska Krets-
förening som anslöts till EFS och organiserade den kyrkolojala och evange-
lisk-lutherska minoriteten av rörelsen i landskapet.213 
 
Örebro Läns Ansgarieförening 
En annan regional organisation som under 1870-talets första hälft börjat 
utvecklas i separatistisk riktning var Örebro Läns Ansgarieförening (Ör-
LAF). Örebro län gränsade till Värmland och flera lokala missionsföreningar 
i denna del av landet tillhörde den radikala delen av rörelsen. ÖrLAF:s sty-
relse kallade Waldenström att predika vid sin årshögtid 1872–1877. Den 
regionala organisationen inbjöd alltså Waldenström också efter det han blivit 
en kontroversiell person i EFS:s styrelses ögon. 214 

ÖrLAF fortsatte länge att hålla sig väl med båda sidor i den konfession-
ella konflikten. Den regionala organisationen kallade representanter för Stif-
telsen, Svenska kyrkan och SMF som predikanter till sina årshögtider.215 
ÖrLAF:s styrelseordförande, kyrkoherde Axel Per Falk (1821–1904) i 
Kumla, intog en speciell ställning under 1870- och 1880-talens turbulenta år 
i rörelsen. Samtidigt som han var kyrkoherde och provinsombud för EFS var 
han en av upphovsmännen till nattvardspetitionen och åren 1876–1878 le-
damot av predikantmöteskommittéerna. I sin person försökte han länge 
överbrygga de motsättningar som fanns mellan de båda delarna av den lokala 
och regionala rörelsen. Falk hade stått oppositionen nära i flera frågor, men 
förblev lojal med Svenska kyrkan och EFS. Björn Svärd har angivit 1880 
som tidpunkten för A. P. Falks förändring. Från detta år tog han tydligt av-
stånd från separatismen. Hans väg blev istället att försöka reformera Svenska 

                               
211 VärmlAF prot 1880-1890, AI:1, VärmlAFA, FVA. 
212 Ovan har redogjorts för hur VärmlAF fram till 1905 formellt i sina stadgar utsade 
att den var ansluten till EFS även om den reella samverkan med denna riksorganisat-
ion vid denna tid fasats ut, VärmlAF åmp 13-14.1.1905 § 8-11, 14, AI:1, Värm-
lAFA, FVA; Bredberg 1948, s 405; Walan 1964, s 477-479. 
213 Rodén 1937a, s 648; Martling 1958, s 360-364; Walan 1964, s 480-481. 
214 ÖrLAF prot 1872-1877, AI:1, ÖrLAFöA, ACÖ. 
215 ÖrLAF sp 29.3.1882 § 2; 25.4.1883 § 2; 15.4.1884 § 2; 27.4.1886 § 2, AI:1, 
ÖrLAFöA, ACÖ.  
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kyrkan inifrån.216 Även ÖrLAF delade denna hållning genom att vilja sam-
verka med Svenska kyrkans församlingar i området.217 

Även om 1880 var brytår för Falks personliga inställning fortsatte han 
emellertid under större delen av 1880-talet att leda den regionala organisat-
ionen utifrån en samförståndssträvan. Tidpunkten för ÖrLAF:s förändring är 
snarast att preciseras till 1887, det första år då varken Waldenström eller 
någon annan ledande SMF-företrädare längre kallades som talare till årshög-
tiden. Den regionala organisationen valde att förbli kyrkolojal och evange-
lisk-luthersk och vara ansluten till EFS.218 Bidragande till utgången torde 
även den inbyggda lojalitet med EFS som fanns inom ÖrLAF genom att den 
regionala organisationen var ansluten till riksorganisationen sedan 1875 ha 
varit. 

Oppositionen i den regionalt organiserade rörelsen i Örebro län kände sig 
vid slutet av 1880-talet utmanövrerad ur ÖrLAF och lämnade denna. År 
1890 bildades Örebro Läns Fria Missionsförening för de SMF-orienterade 
missionsföreningarna och -församlingarna i länet. Två år senare anslöt sig 
denna nya regionala struktur till SMF.219 

För ÖrLAF:s del kan vi se att det hade betydelse att det satt präster i or-
ganisationens styrelse.220 Inte minst var A. P. Falk viktig härvidlag. Även om 
Falk under en tid tvekade kom han från 1880 att tydligt försvara den kyrko-
lojala och evangelisk-lutherska konfessionaliteten. Viktigt för utgången 
torde även ha varit att det i den regionala organisationen och dess verksam-
het fanns flera personer som var EFS:s provinsombud på olika sätt engage-
rade.221 
 
Österdalarnes Missionsförening 
Den spänning som de teologiska frågorna om nattvard, försoning och bekän-
nelse gav upphov till i rörelsen blev från mitten av 1870-talet aktuell även i 
Österdalarnes Missionsförening (ÖDalMF). Från denna tid började natt-
vardsföreningar att bildas i dess område. Biskop Carl Olof Björling (1804–

                               
216 Svärd (otryckt) 1970; Svärd 1979, s 28-29. Om A. P. Falks gärning som kyrko-
herde i Kumla och situationen där, se Svärd 1987. 
217 ÖrLAF prot 1872-1890, AI:1, ÖrLAFöA, ACÖ. 
218 ÖrLAF prot 1878-1890, AI:1, ÖrLAFöA, ACÖ; Westman 1940, s 11; Samuels-
son 1965, s 21. 
219 Samuelsson 1965, s 21. Om Örebro Läns Fria Missionsförenings reseombuds-
verksamhet, se Åberg 1972, s 33. 
220 Om ÖrlAF:s styrelsesammansättning vid denna tid, se ÖrlAF åmp 1872-1890, 
AI:1, ÖrLAFöA, ACÖ. 
221 Om EFS:s provinsombud i ÖrlAF:s område, se EFSÅ 1875, s 132; EFSÅ 1879, s 
105-106. Om provinsombuds engagemang i ÖrlAF, se ÖrlAF prot 1872-1890, AI:1, 
ÖrLAFöA, ACÖ. 
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1884) i Västerås kritiserade de präster som medverkade vid dessa samling-
ar.222 

Inom ÖDalMF och dess verksamhet fanns flera av EFS:s provinsombud 
på olika sätt engagerade223 och i styrelsen satt flera präster.224 Den regionala 
organisationen var ansluten till EFS och önskade samverka med Svenska 
kyrkans församlingar i området.225 

Inom den regionala organisationen ställdes de teologiska frågorna på sin 
spets inför årshögtiden sommaren 1878. Förslag hade kommit in till 
ÖDalMF:s styrelse att kalla Waldenström som talare. Styrelsen diskuterade 
frågan vid sitt sammanträde i mars. De ledamöter som var kritiska menade 
att Waldenström inte borde kallas då han i en så viktig fråga som försoning-
en avvek från den regionala organisationens evangelisk-lutherska bekännelse 
och att han enligt dem verkade i separatistisk riktning. Vid omröstningen i 
styrelsen lade ordföranden Denis Borg (1830–1899; kyrkoherde i Mora) och 
två andra ledamöter, som alla var emot att Waldenström kallades, ned sina 
röster. Tre ledamöter önskade kalla honom. En ledamot röstade nej till för-
slaget och reserverade sig när styrelsen beslutade att kalla Waldenström.226  

I ett brev till styrelseledamoten i ÖDalMF kyrkoherde John Brodén 
(1843–1908) i Våmhus tackade Waldenström omgående ja till inbjudan att 
tala vid årshögtiden i Mora. Tydligen var han angelägen om att komma till 
detta möte då han ställde in en utlandsresa för att kunna medverka där. I 
samma brev försvarade han sin inställning i nattvardsfrågan och önskade 
även klargöra den vid det planerade mötet. Waldenström nämnde även för 
Brodén att han haft brevkontakt med missionsvänner i Dalarna vilka varit 
tveksamma i nattvardsfrågan, och rått dem till tålamod.227 

Det var dock inte enbart nattvards- och försoningsfrågorna som vid denna 
tid utgjorde problem för ÖDalMF. Den regionala organisationen hade även 
kommit i ekonomiska svårigheter. Skulderna uppgick 1878 till närmare 4 
000 rdr. Även det ekonomiska underskottet blev föremål för diskussioner vid 
årsmötet 1878. Waldenström föreslog vid årsmötet – trots att han där enbart 
var inbjuden som talare – att ÖDalMF skulle upphöra och ersättas av två nya 
organisationer, en för Ovansiljans- och en för Nedansiljansområdet. Vid ett 

                               
222 Biskopens ämbetsberättelse till prästmötet 1878, s 1-4, FV:3, VDA. Om biskop 
Björling och lekmannaförkunnelsen, se även Björling 1873. Om Björling, se Billing 
1924, s 621ff. 
223 Om EFS:s provinsombud i ÖDalsMf:s område, se EFSÅ 1875, s 132-133; EFSÅ 
1879, s 106-107. Om provinsombuds engagemang i den regionala organisationen, se 
ÖdalMF prot 1872-1878, AI-II:1, ÖDalELKEA, FAW. 
224 ÖDalMF åmp 1872-1877, AI-II:1, ÖDalELKEA, FAW. 
225 ÖDalMF prot 1872-1878, AI-II:1, ÖDalELKEA, FAW. 
226 ÖDalMF sp 7.3.1878 § 3, AI-II:1, ÖDalELKEA, FAW; Karlsson 1935, s 165-
166. 
227 P. Waldenström till J. Brodén 10.5.1878, återgivet i Waldenström 1938, s 141-
144. 
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möte i Ål i september 1878 bildades en ny regional organisation som övertog 
hälften av ÖDalMF:s skulder och som år 1883 ändrade sina stadgar och sitt 
namn till Dalarnes Ansgarieförening. Denna verkade i hela landskapet och 
upptog senare lokala missionsföreningar och -församlingar som medlemmar. 
Denna regionala struktur anslöt sig till SMF. Man räknar med att ca 75 % av 
den lokala rörelsen i Dalarna kom att ansluta sig till SMF som resultat av 
den teologiska debatten om nattvard, försoning och bekännelse.228 En grupp 
missionsvänner i de norra delarna av landskapet, som önskade fortsätta arbe-
tet på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund och förbli kyrkolojal och 
behålla sin relation till Stiftelsen, kom att bilda Ofvansiljans Missionsför-
ening med Denis Borg som styrelseordförande.229 

I ÖDalMF:s styrelse satt präster fram till dess upphörande 1878.230 Dessa 
präster insåg dock alltmer att den lokala rörelsen i området inte ville bedriva 
verksamheten på en exklusiv evangelisk-luthersk och kyrkolojal grund. Då 
prästerna i styrelsen inte kände den lokala rörelsens stöd för sin linje och den 
regionala organisationens ekonomi var usel valde de att ge upp. Att centrala 
regionala ledare som Denis Borg – om än han i den regionala organisation-
ens slutfas var mycket försiktig i sitt agerande – ville annorlunda var alltså 
inte tillräckligt när majoriteten av rörelsen valde en annan väg. Flera av präs-
terna med Borg i spetsen blev istället engagerade i bildandet av en evange-
lisk-luthersk kretsförening i området. 

VärmlAF, ÖrLAF och ÖDalMF verkade alla i Bergslagen. Att den sepa-
ratistiska delen av rörelsen tog över VärmlAF, kraftigt försvagade ÖrLAF 
och bidrog till att ÖDalMF lades ned och missionsvännerna till största delen 
blev medlemmar i separatistiska organisationer, återspeglar områdets socio-
ekonomiska, kulturella och politiska förändring under andra hälften av 1800-
talet. Bergslagen genomgick vid denna tid en politisk radikalisering, såg 
äldre socioekonomiska strukturer försvagas och folkrörelser växa fram. Ti-
digare auktoriteter förlorade i betydelse. Därför kunde stora delar av rörelsen 
övergå i separatism trots att präster satt i de undersökta regionala organisat-

                               
228 ÖDalMF sp 7.3.1878 § 3; åmp 22.6.1878 § 1-3, AI-II:1, ÖDalELKEA, FAW; 
Dalarnes Ansgarieförening, nr 1734, Matrikel SMF 1879-1957, GFA; Dalarnes 
Ansgariiförenings minnesskrift 1903 (1903), s 13-16; Andersson 1929, s 74-76; 
Karlsson 1935, s 165-167, 176. 
229 D. Borg till EFS 17.5.1882 (1882/504) EI:36, EFSA, SSA. Denna grupp såg sig 
som en ombildning av den ursprungliga ÖDalMF och behöll protokollen från den 
tidigare regionala organisationen, ÖDalMF interimstyrelse prot 8.3.1884, AI-II:1, 
ÖDalELKEA, FAW. Ofvansiljans Missionsförening kom sedan att benämnas Övre 
Dalarnes Evangelisk-Lutherska Missionsförening. För andra delar av landskapet 
bildades Nedre Dalarnes Dalarnes Evangelisk-Lutherska Kretsförening (först be-
nämnd Dalarnas Evangelisk-Lutherska Uppbyggelseförening), Karlsson 1935, s 167, 
177-186. 
230 Om ÖDalMF:s styrelsesammansättning 1872-1878, se ÖDalMF åmp 1872-1878, 
AI-II:1, ÖDalELKEA, FAW. 
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ionernas styrelser och ville annorlunda. Stora delar av den nyevangeliska 
väckelserörelsen i denna del av landet blev separatistisk och kom att organi-
seras i SMF.231  

Att ÖrLAF förblev evangelisk-luthersk och kyrkolojal och organisatoriskt 
ansluten till EFS, även om stora delar av rörelsen i länet lämnade den reg-
ionala organisationen, kan åtminstone till dels tillskrivas agerandet från kyr-
koherde A. P. Falk i Kumla som kom att inta en tydlig evangelisk-luthersk 
och kyrkolojal hållning och lyckades få med sig den regionala organisation-
en på denna linje. Skeendet i denna regionala organisation stärker uppfatt-
ningen att enskilda aktörers agerande hade betydelse. 
 
Södra Hälsinglands Missionsförening 
Vid en granskning av händelseutvecklingen i Nedre och Övre Norrland ska 
vi nu se att bilden förändras. Om den nyevangeliska rörelsen i Västsverige, 
Bergslagen och Östsverige till stora delar antog en annan konfessionalitet 
och anslöt sig till SMF kom rörelsen i de norra delarna av landet att i mycket 
högre grad bevara sin ursprungliga konfessionalitet och relation till EFS och 
Svenska kyrkan. 

Södra Hälsinglands Missionsförening (SHälsMF) påverkades också av de 
teologiska frågorna om nattvard, försoning och bekännelse. Organisationens 
styrelse, som ville vara evangelisk-luthersk och kyrkolojal, oroades av att 
många olika predikanter reste runt och förkunnade inom den lokala rörelsen i 
södra och västra Hälsingland. Styrelsen var inte säker på vilken konfession-
alitet de stod för eller vilket budskap de förmedlade till sina åhörare. 
SHälsMF:s styrelse rådde därför årsmötet 1872 att besluta att de talare som 
inte hade EFS:s kolportörsbetyg eller lämplighetsintyg från någon lokal 
missionsförening alternativt från någon av Svenska kyrkans präster, inte 
skulle få verka i den regionala organisationens lokala missionsföreningar. Så 
beslutades.232 Detta var ett tydligt konfessionellt betingat beslut. 

Under den undersökta tidsperioden satt flera präster i SHälsMF:s styrelse. 
Dessa försvarade den evangelisk-lutherska och kyrkolojala konfessionen och 
detta bidrog till att den regionala organisationen förblev vid sin ursprungliga 
konfessionalitet.233 I den regionala organisationen och dess verksamhet fanns 
även flera av EFS:s provinsombud i området på olika sätt engagerade.234 

                               
231 Rundgren 1897, s 67; Lundman 1942, s 5, 11-14, 16-19; Brilioth 1946, s 19, 57; 
Gustafsson 1957, s 21, 159-163; Olsson 1998, s 227-232. 
232 SHälsMF åmp 10.7.1872 § 13, AI:1, SHälsMFA, AG. 
233 Om SHälsMF:s styrelsesammansättning vid denna tid, se SHälsMF åmp 1872-
1890, AI:1, SHälsMFA, AG. 
234 Om EFS:s provinsombud i SHälsMF:s område, se EFSÅ 1875, s 129-130; EFSÅ 
1879, s 102-103. Om provinsombuds engagemang, se SHälsMF prot 1872-1890, 
AI:1, SHälsMFA, AG. 
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SHälsMF önskade samverka med EFS men var inte ansluten till denna riks-
organisation.235 

SHälsMF var mån om att verka nära Svenska kyrkans församlingar. Or-
ganisationens styrelse ansåg det även vara viktigt att efter den turbulens den 
konfessionella konflikten förorsakat tydligt markera sin konfessionalitet och 
bygga förtroende. Detta försökte organisationen göra genom att sända kopior 
av stadgarna och uppgifter om sina styrelseledamöter och predikanter till 
prästerna i området.236 

I augusti 1878 beslutade SHälsMF:s styrelse att sända en rundskrivelse 
till sina predikanter för att fråga dem om de fortfarande höll fast vid den 
evangelisk-lutherska och kyrkolojala konfessionaliteten. Med ledning av 
svaren skulle sedan beslut fattas om deras framtid. När styrelsen i november 
1878 behandlade svaren avsattes två av predikanterna temporärt från fortsatt 
tjänst och under de närmaste åren följde fler avsättningar.237  

De aktuella teologiska frågorna splittrade flera av områdets lokala miss-
ionsföreningar. Då SHälsMF tydligt önskade förbli evangelisk-luthersk och 
kyrkolojal bildades en konkurrerande SMF-orienterad regional struktur, Häl-
singlands Ansgarieförening, i landskapet. Denna anställde flera predikanter 
som av konfessionella skäl avskedats av SHälsMF och anslöt sig 1880 till 
SMF.238 
 
Jämtlands Läns Missionsförening 
Även Jämtlands Läns Missionsförening (JämtlLMF) förblev kyrkolojal och 
evangelisk-luthersk. Ett viktigt bidrag till den andliga och kyrkopolitiska 
atmosfären i Härnösands stift vid denna tid var att dess biskopar Anders 
Fredrik Beckman (biskop i Härnösand 1865–1875, sedan i Skara),239 Lars 
Landgren (1810–1888; biskop i Härnösand 1876–1888) och Martin Johans-
son (1837–1908; biskop i Härnösand 1888–1908) stod den nyevangeliska 
väckelserörelsen nära och verkade i den upsaliensiska lågkyrklighetens 
anda.240 Detta medförde att det fanns en grundförståelse mellan härnösands-
biskoparna och JämtlLMF. De delade samma kyrkosyn. 

JämtlLMF:s predikanter blev väl mottagna av prästerna i området. De 
konfessionella motsättningar i den lokala och regionala rörelsen som fanns i 
andra delar av landet existerade inte i samma utsträckning i Jämtland och 

                               
235 SHälsMF prot 1872-1890, AI:1, SHälsMFA, AG. 
236 SHälsMF sp 9.11.1878 § 2, AI:1, SHälsMFA, AG. 
237 SHälsMF sp 29.8.1878 § 1; 9.11.1878 § 1; prot 1879-1882, AI:1, SHälsMFA, 
AG; Andersson 1929, 226. 
238 Hälsinglands Ansgarieförening, nr 35, Matrikel SMF 1879-1957, GFA; Anders-
son 1929, s 226, 228-230. 
239 Om Beckman, se Sondén 1931. 
240 Gidlund 1955, s 1-341; Lundqvist 1977, s 26, 190-191; Sahlberg 1982, s 32, 83. 
Om samtidens kyrkosynsdebatt, se Aulén 1953. 
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Härjedalen.241 Enheten mellan kyrkoförsamlingarna och den regionala orga-
nisationen med sina lokala missionsföreningar bidrog till att det dröjde till 
början av 1880-talet innan de teologiska frågorna om nattvard, försoning och 
bekännelse på allvar vann ingång i länet.242  

Inom JämtlLMF diskuterades försoningsfrågan under åren 1877–1880.  
Detta var avgjort senare än på riksplanet och i flera andra regionala organi-
sationer.243 Bidragande till detta var att det i JämtlLMF:s styrelse under 
undersökningsperioden satt präster244 och att flera av EFS:s provinsombud i 
området på olika sätt var engagerade i den regionala organisationen och dess 
verksamhet.245 Styrelsens ordförande kontraktsprosten Ernst Arbman (1818–
1896) i Sunne stod tydligt för den evangelisk-lutherska försoningssynen och 
gick även emot baptismen.246 Han var en ledande gestalt i den regionala or-
ganisationen som tog tydlig ställning. Den regionala organisationen marke-
rade även sin konfessionstillhörighet genom att under 1880-talet byta namn 
till Jämtlands Läns Lutherska Missionsförening (JämtlLLMF) och att fort-
sätta att vara ansluten till EFS.247 Två av predikanterna och en styrelseleda-
mot påverkades dock av samtidens konfessionella konflikt och gick över till 
SMF. Sammantaget kan man konstatera att JämtlLMF inte drabbades särskilt 
svårt av de teologiska frågorna som oroade andra delar av rörelsen.248  

Både SHälsMF och JämtlLMF:s kvarstod vid den evangelisk-lutherska 
och kyrkolojala konfessionaliteten och fortsatte att ha präster i sina styrelser, 
detta trots att Nedre Norrland genomgick en snabb förändring i form av 
industrialisering, folkomflyttning, ekonomisk expansion och ökat ifrågasät-
tande av tidigare auktoriteter.249 SHälsMF verkar dock ha förlorat fler an-
hängare än vad JämtlLMF gjorde. I Hälsingland bildade de separatistiska 

                               
241 Sahlberg 1982, s 79. 
242 Sahlberg 1982, s 84-103. Om att de teologiska frågorna om nattvard, försoning 
och bekännelse inte berörde JämtlLMF under 1870-talet och 1880-talets första år, se 
Nytt och Gammalt. Månadsskrift utgifwen af Jemtlands missionsförening 1877-
1880. 
243 Hasselberg 1923, s 104-112; Sahlberg 1982, s 77. 
244 Om JämtlLMF:s styrelsesammansättning vid denna tid, se JämtlLMF åmp 1880-
1890, A2:1, EJA, FAJ; Gunnervall & Eklöv & Källberg 1964, s 91-95 
245 Om EFS:s provinsombud i JämtlLMF:s område, se EFSÅ 1875, s 135-136; 
EFSÅ 1879, s 109-110. Om provinsombuds engagemang i den regionala organisat-
ionen, se JämtlLMF prot 1880-1890, A2:1, EJA, FAJ; Hasselberg 1923; Gunnervall 
& Eklöv & Källberg 1964, s 26-35, 91-95. 
246 Hasselberg 1923, s 104-112; Sahlberg 1982, s 77. Om Ernst Arbman, se Hassel-
berg 1923. 
247 Jämtlands Läns Lutherska Missionsförening, fol. 202, DIV:2, EFSA, SSA (min 
kursivering); Gidlund 1955, s 168-172; Gunnervall & Eklöv & Källberg 1964, s 31; 
Sahlberg 1982, s 79. 
248 Sahlberg 1982, s 77. 
249 Rundgren 1897, s 67, 74; Lundman 1942, s 5, 19-21; Brilioth 1946, s 19, 57; 
Gidlund 1955, s 4-5, 201, 211-213, 215-221; Gustafsson 1957, s 21. 
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krafterna snabbt en egen regional struktur medan denna del av rörelsen hade 
betydligt svårare att göra sig gällande i Jämtlands län. Jämtland och Härjeda-
len var heller inte lika ekonomiskt expansivt.  
 
Den nyevangeliska väckelserörelsen i Västerbottens och Norrbottens län 
Även i Västerbottens och Norrbottens län påverkades Svenska kyrkan av de 
tidigare nämnda härnösandsbiskoparnas upsaliensiska lågkyrklighet och 
grundförståelse för den nyevangeliska väckelserörelsen. Härnösands stift 
sträckte sig fram till dess delning 1904 till riksgränsen i norr. I den nyevan-
geliska väckelserörelsen där fick de nya tankarna om nattvard, försoning och 
bekännelse svårt att vinna ingång. Rörelsen på lokal nivå i dessa delar av 
landet bar en tydlig kyrkolojal och evangelisk-luthersk prägel och var länge 
helt integrerad i kyrkoförsamlingarna. EFS:s styrelse hade utsett provinsom-
bud i området. Flera av dessa provinsombud var präster.250 Sammantaget 
utgjorde dessa omständigheter tillsammans med områdets allmänna konserv-
atism hinder för nya teologiska strömningar att göra sig gällande där.251  

Situationen skilde sig relativt mycket mellan Övre Norrland och resten av 
av landet. I Västerbottens och Norrbottens län var församlingarna vid-
sträckta. Där hade en egen kyrkotradition utvecklats med byaböner i de av-
lägsna byarna och kyrkstäder vid sockenkyrkorna. Då avstånden till kyrk-
platserna var stora samlades befolkningen i byarna till särskilda byaböner 
under en lekmans, inte sällan benämnd bönpräst, ledning. Dessa lekmän, 
egentligen lekmannapredikanter, blev en integrerad del av kyrklivet. Ur 
denna tradition utvecklades både en kyrkolojalitet under ansvar och olika 
frihetssträvanden. Övre Norrland var platsen för både olika kyrkolojala 
väckelser och separatistiska rörelser.252 Övre Norrlands socioekonomiska 
och kulturella situation med sin konservatism medförde att rörelsen där inte 
var mottaglig för nya teologiska tankemodeller utan hellre förblev vid vad 
den uppfattade som tradionellt evangelisk-lutherska uppfattningar. 

År 1881 fanns i Västerbottens och Norrbottens län endast fyra lokala 
missionsföreningar anslutna till EFS. Då den nordligaste av dem fanns i 
Umeå innebar det att i norra Västerbottens och i hela Norrbottens län fanns 
det före 1881 inga lokala missionsföreningar anslutna till riksorganisation-
en.253 Ännu fanns det heller inga regionala organisationer för rörelsen i detta 
område. Den nyevangeliska väckelserörelsen var integrerad med kyrkoför-
samlingarna. 

                               
250 Om EFS:s provinsombud i Övre Norrland, se EFSÅ 1875, s 135-136; EFSÅ 
1879, s 109-110. Bland dessa provinsombud finns flera av områdets präster, även 
kyrkoherdar och kontraktsprostar. 
251 Edquist 1917, s 131; Lundqvist 2008, s 88-89, 91-92, 147. 
252 Carlsson 1979, s 11-29; Lundqvist 2008, s 19-48. Särskilt om väckelserörelser i 
Övre Norrland under 1800-talets första hälft, se Rodén 1942; Holmgren 1948; San-
dewall 1952; Sandewall 1954; Ericsson & Harnesk 1994. 
253 Carlsson 1979, s 34-35. 
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I Umeå byggdes missionshus 1854. Där framträdde rörelsens predikanter 
och relationen till Svenska kyrkan var god. Flera av stadens präster engage-
rade sig i den lokala missionsföreningen som sågs som ett viktigt och värde-
fullt komplement till kyrkoförsamlingarna. Den lokala missionsföreningen i 
Umeå anslöt sig 1876 till EFS.254 

I Skelleftebygden uppkom från 1870-talet en ny väckelsevåg. Detta med-
förde att fler började läsa Rosenius texter och att deltagandet ökade i byabö-
ner, gudstjänster, själavård och vid predikantbesök.255 Under denna väckel-
sevåg, 1875, tillträdde Simon Brandell (1822–1895) – son till väckelsepräs-
ten Pehr Brandell (1781–1841) i Nora, Härnösands stift – som kyrkoherde i 
Skellefteå. Simon Brandell arbetade för att stödja väckelserörelsen och sam-
tidigt behålla den inom kyrkan. Brandell värnade enheten i församlingen och 
var provinsombud för Stiftelsen. Delvis tack vare hans agerande förblev 
väckelserörelsen i Skellefteå församling kyrkolojal och nära knuten till kyr-
koförsamlingen. EFS:s verksamhet var där underställd det lokala präster-
skapet och integrerad i församlingslivet. Kyrkoherden och hans kommi-
nistrar sågs av väckelserörelsen som ”väckelsepräster” och ägde dess förtro-
ende.256 År 1878 bildade Brandell Skellefteå Missionsförening för att samla 
missionsintresset och finna en kyrklig form för lekmannaförkunnelsen i för-
samlingen. Han ville använda missionsföreningen som ett redskap i försam-
lingsarbetet. Skellefteå Missionsförening var ”präststyrd” då tre av förening-
ens sex styrelseledamöter var präster.257 Missionsföreningen var inte anslu-
ten till EFS utan direkt underställd kyrkoherden. Medlem kunde försam-
lingsbor bli, vilka längtade efter ”Kristi rikes tillväxt” och som bidrog med 
ett årligt frivilligt penningbidrag. Skellefteå Missionsförening hade inte den 
konventikelliknande form som de till Stiftelsen anslutna lokala missionsför-
eningarna hade, utan var mer öppen till sin karaktär. I byarna utsåg Skellef-
teå Missionsförening ombud att leda verksamheten och samla in missions-
medel. Årsmöte med missionsmöte hölls vid midsommartid där även repre-
sentanter för EFS predikade.258 Missionsföreningen utsåg lekmän till försam-
lingspredikanter som fick provpredika inför prästerna och stod under 
kyrkoherdens tillsyn. De saknade formell utbildning men var väl bevandrade 
i Bibeln och Luthers skrifter.259 EFS dominerade insamlingarna för yttre 
mission i Skelleftebygden under 1800-talets sista och 1900-talets två första 
decennier. Svenska kyrkans Missionsstyrelse (SKM) var inte lika känd där. 

                               
254 Gelfgren 2003, s 162, 166-183. 
255 Lundqvist 2008, s 81-83. 
256 Lundqvist 2008, s 83-86, 92-95, 100-108. Om Pehr Brandell och hans verksam-
het, se Edquist 1925a, s 761ff; Wikmark 1952; Wikmark 1973. Om Simon Brandell, 
se Edquist 1925b, s 754 ff. 
257 Lundqvist 2008, s 113-114. 
258 Lundqvist 1977, s 160-161; Lundqvist 2008, s 115-116. 
259 Lundqvist 2008, s 116-121. 
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Skellefteå Missionsförening gav visserligen även pengar till SKM, Santal-
missionen, Israelmissionen och Lappmissionen, men avgjort de större sum-
morna till Stiftelsens inre och yttre mission.260 

Brandell gav 1888 ut skriften Om försoningen, som var en samling artik-
lar där han gick emot Waldenströms försoningssyn.261 Brandells teologiska 
ställningstaganden påverkade situationen i Skellefteområdet.262  

Piteå, där ett bönhus byggts 1865, besöktes före 1870-talets mitt enbart 
sporadiskt av kolportörer från EFS.263 Rörelsen var tydligt en del av kyrko-
församlingarna i området. I Piteå landsförsamling bildades en missionsför-
ening 1874 medan det dröjde till 1890 innan en missionsförening bildades i 
Piteå stad. Även i Piteområdet bidrog kyrkoherdarna till att de tidiga miss-
ionsföreningarna förblev församlingarnas missionsföreningar och att deras 
verksamhet var integrerad i kyrkoförsamlingarnas arbete. Dessa missions-
föreningar gav medel till Stiftelsens yttre mission och mottog dess kolportö-
rer, men anslöt sig inte till EFS.264 

Som vi sett hade de teologiska frågorna om nattvard, försoning och be-
kännelse svårt att på allvar göra sig gällande i Övre Norrland. På en del plat-
ser gjorde dessa frågor dock inbrytningar. En sådan skedde i Kalixområdet 
där stora delar av väckelserörelsen blev separatistisk, men sett till hela om-
rådet var detta ett undantag.265 

Rörelsen i Västerbottens och Norrbottens län speglade områdets samtida 
allmänt konservativa hållning då den där förblev lojal till kyrkan.266 Skillna-
den mellan förhållandena i Övre Norrland och t. ex. Bergslagen, Västsverige 
eller Östsverige var på detta område markanta. 

3. Återverkningar på EFS 
EFS:s struktur av år 1874 hade bara funnits i ett par år innan en ny oro upp-
kom i rörelsen. Kritiken mot Stiftelsen kom från den del av rörelsen på lokal 
och regional nivå som ville förändra riksorganisationens stadgar. EFS:s sty-
relse ville inte dagtinga med riksorganisationens konfessionalitet utan me-
nade att det var bättre att organisationen åderläts på medlemmar än att kon-
fessionaliteten ändrades. Stiftelsens organisation utsattes för storm, men 
strukturen bestod detta prov. 

                               
260 Lundqvist 2008, s 127-133. 
261 Brandell 1888; Lundqvist 2008, s 108. 
262 Carlsson 1979, s 50-61; Lundqvist 2008, s 109-113. 
263 Carlsson 1979, s 37-39. 
264 Carlsson 1979, s 39-43, 47-62. 
265 Backlund 1989, s 13-15. 
266 Rundgren 1897, s 67, 74; Lundman 1942, s 5, 21-23; Brilioth 1946, s 19, 57; 
Gustafsson 1957, s 21; Lundkvist 1974, s 29; Olsson 1998, s 226-227. 
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   På ett ekonomiskt plan var detta givetvis ett stort avbräck för riksorganisat-
ionen som förlorade många bidragsgivare. Då EFS i de teologiska frågorna 
betonade sin evangelisk-lutherska och kyrkolojala konfessionalitet medförde 
det att dess relation till Svenska kyrkan förstärktes samtidigt som den del av 
rörelsen som fortsatte att samverka med EFS blev konfessionellt mer homo-
gen. För Stiftelsen innebar detta ett vägval som skulle få konsekvenser för 
framtiden. 

4. Sammanfattning  
Perioden handlade mycket om de teologiska tvistefrågor som EFS:s styrelse 
ansåg vara i strid med riksorganisationens konfessionalitet. Ingen av rörel-
sens missionsföreningar undgick att ta ställning. 

Stiftelsens styrelse hade genom 1874 års stadgeändring öppnat för att 
missionsföreningar skulle kunna ansluta sig och få medbestämmande. Års-
mötet blev högsta beslutande instans i EFS. Styrelsen hade dock satt en vik-
tig begränsning för effekten av detta medbestämmande genom att ge provin-
sombuden, vilka styrelsen själv tillsatte och entledigade, och sig själv, stor 
röstkraft vid årsmötena. EFS:s styrelse hade visserligen öppnat för medbe-
stämmande, men i praktiken var det svårt för den anslutna rörelsen på lokal 
och regional nivå att mot styrelsens vilja förändra något i riksorganisationen. 
Styrelsen kunde inte tillåta att de anslutna missionsföreningarna fick oin-
skränkt möjlighet att förändra Stiftelsens konfessionalitet. 

För EFS:s styrelse var den konfessionella konflikten ett tecken på vad den 
anslutna lokala och regionala rörelsens medbestämmande riskerade innebära 
för organisationen. Detta visade maktkampen om riksorganisationen som 
kulminerade vid dess årsmöten 1876–1878. Riksorganisationens konfession-
ella identitet ansågs av styrelsen vara så väsentlig att den varken kunde ac-
ceptera de bekännelseförändringar oppositionen önskade eller inom sig 
rymma den separatism stora delar av den lokala och regionala rörelsen över-
gått till. 

Konflikt uppstod därför att de båda parterna, Stiftelsens styrelse och op-
positionen, hade olika tankar om vad konfessionalitet och medbestämmande 
innebar. För oppositionen var konfessionaliteten en hämsko och något som 
kunde förändras genom medbestämmande. Medbestämmandet på alla nivåer 
i rörelsen var centralt för oppositionen, en garanti för varje individs trosfrihet 
och samvetsfrihet. För EFS:s styrelse däremot var medbestämmandet ett hot 
mot konfessionaliteten. Då Stiftelsens styrelse motsatte sig att EFS förändra-
des bildades på sensommaren 1878 Svenska Missionsförbundet (SMF). 
Inom SMF kombinerades kravet på medbestämmande med ifrågasättande av 
auktoriteter vilka var viktiga delar av samhällsförändringen. Folkrörelsetän-
kandet hade vi denna tid mognat. Det var naturligt att sluta sig samman för 
att göra sin röst hörd. 
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För flera av de regionala organisationerna innebar deras ställningstagan-
den i de teologiska frågorna om nattvard, försoning och bekännelse ett upp-
brott från delar av deras ursprungliga konfessionalitet. Vi ser denna föränd-
ring t. ex. hos Västergötlands Missionsförening, Värmlands Ansgarieföre-
ning och Södermanlands Allmänna Missionsförening. På andra håll sprängde 
den aktuella konfessionella konflikten de regionala organisationerna. Detta 
scenario är tydligt i Österdalarnes Missionsförenings fall. 

Flera av de regionala organisationernas ursprungliga konfessionalitet hade 
inte längre den normerande funktion den tidigare haft. Den konfessionalitet 
man hade sågs av stora delar av den lokala och regionala rörelsen, påverkad 
därtill av den samtida samhällsförändringen, som något man kunde välja att 
följa, göra sig fri ifrån eller omskapa. Den radikala delen av den lokala rörel-
sen upplevde sådan frihet från den kyrkliga traditionen och ordningen att den 
ansåg sig själv kunna bygga strukturer för det kristna livet, det man kallade 
nytestamentliga troendeförsamlingar. 

De undersökta regionala organisationerna valde olika i de aktuella teolo-
giska frågornas organisatoriska dimension. Gemensamt för nästan alla av de 
undersökta regionala organisationerna var att det vid tiden för konfliktens 
inledning fanns provinsombud för EFS som på olika sätt var engagerade i 
deras verksamhet. För Stiftelsens styrelse var provinsombuden viktiga delar 
av dess kontaktyta med rörelsen på lokal och regional nivå. Dessa provins-
ombud hade utsetts av EFS:s styrelse därför att de hade styrelsens konfess-
ionella förtroende. När konflikten inleddes hoppades därför Stiftelsens sty-
relse att provinsombuden i de olika delarna av landet skulle verka för EFS:s 
intressen, dvs. försöka förmå rörelsen att förbli vid sin ursprungliga konfess-
ionalitet. Vad Stiftelsens styrelse med tiden dock skulle märka var att flera 
av dessa provinsombud förändrat sin konfessionalitet och verkade i separat-
istisk riktning och inte längre var lika hårt knutna till den evangelisk-
lutherska bekännelsen. Flera av dessa förlorade EFS:s styrelses förtroende 
och avsattes som provinsombud. För Stiftelsen innebar avsättandet av 
provinsombud att riksorganisationen kunde förbli vid sin ursprungliga kon-
fessionalitet, men samtidigt innebar detta att EFS:s kontakt med rörelsen på 
lokal och regional nivå minskade. 

Även om dessa provinsombud innebar en viktig kontaktyta mellan Stiftel-
sen och den regionalt organiserade rörelsen och att dessa provinsombud i de 
allra flesta fall talade för att den evangelisk-lutherska bekännelsen och kyr-
kolojaliteten skulle bevaras hade de inte alltid tillräckligt inflytande för att 
bevara rörelsen i denna konfessionalitet. Närvaron av provinsombud i de 
undersökta regionala organisationerna eller ej var alltså inte avgörande för 
konfliktens organisatoriska utgång.  

För flera av de regionala organisationerna verkar det ha haft betydelse i 
vilken del av landet de verkade, dvs. om det var i en politiskt, socioekono-
miskt och kulturellt liberal och progressiv eller konservativ del. Dessa om-
ständigheter speglar det tryck som den lokalt organiserade delen av rörelsen 
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utverkade på den regionala. I konservativa delar av landet ifrågasattes inte 
tidigare auktoriteter lika mycket varför en evangelisk-luthersk och kyrkolojal 
konfessionalitet var lättare att försvara om den regionala organisationens 
styrelse så önskade. Detta kan vi se hos de regionala organisationerna i 
Södra Götaland, hos ÖSM, GotlMF och rörelsen i Övre Norrland. I mer libe-
rala och progressiva områden kan vi notera att en bredare konfessionalitet 
vann ingång i och förändrade de regionala organiserna. Detta är tydligt i 
VärmlAF:s, SörmLAF:s och ÖgAF:s fall. 

Mot de krafter som ville förändra kunde dock enskilda personligheter 
verka och även ha framgång. Prästerna A. P. Falks och Per Persson Welin-
ders agerande var viktiga för att hålla ÖrLAF och KTS på deras evangelisk-
lutherska och kyrkolojala konfessionalitet. På motsvarande sätt bidrog flera 
ledande personers icke-agerande till att regionala organisationer fortsatte sin 
utveckling mot separatism. Exempel på detta är hur kyrkoherdarna Denis 
Borg i ÖDalMF och Carl Wilhelm Charleville i ÖgAF valde att inte agera. 
Det är i efterhand omöjligt att uttala sig om resultatet blivit ett annat vid ett 
annorlunda agerande från deras sida.  

Prästers engagemang i de regionala organisationernas styrelser kunde 
mildra dessa organisationers kyrkokritik. Prästerna sökte bevara de under-
sökta organisationernas ursprungliga konfessionalitet. Vi har dock ovan sett 
att flera präster fick ge upp sin konfessionella kamp.267 Andra präster föränd-
rades konfessionellt och gick över till SMF.268 

Lojaliteten till EFS varierade mellan de undersökta regionala organisat-
ionerna. Ett mindre antal av dem var organisatoriskt anslutna till Stiftelsen 
men samtliga samverkade i olika grad med riksorganisationen. Lojaliteten 
till Stiftelsen varierade dock. Att ha varit ansluten till EFS var ingen garanti 
för att den regionala organisationen skulle förbli lojal till EFS. VärmlAF 
utgjorde en viktig del av oppositionen under striden och anslöt sig tidigt till 
SMF även om denna regionala organisation under flera decennier fortsatte 
att vara ansluten även till EFS. 

Graden av vilja till samverkan med Svenska kyrkan och graden av kyrko-
kritik inom de undersökta regionala organisationerna verkar ha varit viktiga 
för utgången. Flera av de regionala organisationernas gick över till att bygga 
egna lokala friförsamlingar, samverkan med Svenska kyrkan minskade och 
organisationen övergick i separatism. De av de undersökta regionala organi-
sationerna som tydligt markerade sin vilja att samverka med Svenska kyrkan 
och hennes församlingar på lokalplanet fortsatte även att samverka med EFS. 

Den här presenterade undersökningen har visat att de regionala organisat-
ionerna var betydelsefulla för utgången av den organisatoriska delen av den 

                               
267 Detta kan vi se av händelseutvecklingen i Värmlands Ansgarieförening, Österda-
larnes Missionsförening och Östergötlands Ansgarieförening. 
268 De mest kända prästerna som lämnade sitt prästämbete för att verka inom SMF 
var P. Waldenström och E. J. Ekman. 
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konfessionella konflikten. Hur de ställde sig i de aktuella frågorna kom att 
påverka viktiga delar av utgången. Undersökningen har visat att flera region-
ala organisationer agerade mycket självständigt visavi EFS och blev inte 
sällan plattformar för oppositionen i rörelsen. 
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IV. För bred konfessionalitet?  
Bibelsyn 

1. EFS:s konfessionalitet utmanas 
Slutet av 1870-talet och hela 1880-talet hade inneburit en kraftig åderlåtning 
av EFS. Genom de teologiska frågorna om nattvard, försoning och bekän-
nelse på 1870- och 1880-tal lämnade stora delar av den ursprungliga 
nyevangeliska rörelsen på lokal och regional nivå sin relation till EFS.1 
Dessa delar menade att denna riksorganisation hade en alltför snäv konfess-
ionalitet. Stiftelsens struktur från 1874 skulle dock bestå. 

Åren runt 1910 skulle EFS och dess struktur utmanas från ett annat håll; 
delar av den återstående rörelsen på lokal och regional nivå menade under 
den bibelsynsstrid som från 1908 fokuserades på professorn Adolf Kol-
modins (1855–1928) person och uppdrag inom Stiftelsen, att EFS:s konfess-
ionalitet var alltför bred. Dessa delar menade att riksorganisationens kon-
fessionella identitet måste preciseras, dvs. försnävas. 

Avsikten med detta kapitel är inte att skriva bibelsynsstridens historia 
utan att undersöka hur konfessionalitet och medbestämmande påverkade 
utformandet av EFS vid denna tid.2 Bibelsynsstriden används instrumentellt 
för att nå detta mål. 
 
Förändrade förutsättningar  
Omvärldsskildringen för det utgående 1800-talet och 1900-talets första de-
cennier skiljer sig delvis från den som gavs i kapitel I. Från 1890-talet gick 
samhällets industrialisering in i en ny fas. De förbättrade kommunikationer-
na, främst ångbåtar och järnvägar, och urbaniseringen bidrog till samhällets 
fortsatta förändring. Sverige kom alltmer att präglas av ett kapitalistiskt pro-
duktionssätt och fram tonade bilden av ett kapitalistiskt patriarkalt samhälle 
där 1860-talets rösträttsreform medfört att män med höga inkomster eller 
stort kapital kontrollerade riksdag och regering. De ekonomiska klyftorna i 

                               
1 En stor del av den nyevangeliska väckelserörelsen anslöt sig till SMF, men delar 
samverkade även med den i Jönköpings med angränsande dåvarande län starka reg-
ionala organisationen Jönköpings Missionsförening (JMF) som valde att vara fri-
stående från såväl EFS som SMF. Om JMF, se Åberg 1972; Åberg 1980. 
2 För bibelsynsstriden, dess innehåll och förvecklingar, se Lundqvist 1977, s 229-
239; Hidal 1979, s 169-174; Lundqvist 2010, s 5-40. 
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samhället förstärktes, vilket i sin tur ökade krav på förändringar och öppnade 
väg för arbetarrörelsen att bryta fram. 

I en snävare, kyrklig, kontext påverkades Svenska kyrkan vid sekelskiftet 
1900 av tre betydelsefulla trender: kyrkokritiken från socialistiskt och fri-
kyrkligt håll, församlingsrörelsen och den teologiska nyorienteringen. Vi 
kommer här att koncentrera undersökningen till de två sistnämnda: 

Svenska kyrkan var under decennierna runt sekelskiftet 1900 inne i en 
svår period. Den kyrkliga sedens nedgång, folkrörelsernas framväxt och 
kritik från frikyrkligt och socialistiskt håll resulterade i att hon upplevde sin 
ställning som hotad. Med församlingsrörelsen från ca 1890 väcktes ny fram-
tidstro. Församlingsrörelsen önskade förnyelse av kyrkan genom aktiva 
lokalförsamlingar. Centrum i det kyrkliga livet uppfattades inom försam-
lingsrörelsen vara nådesförmedling genom Ordet och sakramenten. Till 
grund för denna rörelse låg en organiskt korporativ kyrkoförståelse där terri-
torialförsamlingen sågs som det redskap Gud använde för att förmedla nåd 
till alla. Någon åtskillnad mellan icketroende och troende, såsom inom väck-
elserörelserna, gjordes inte. Till sin hjälp skulle församlingarnas präster ha 
aktiva lekmän och nya verksamhetsformer vilka bättre korresponderade med 
det samhälle som växt fram.3 En ledande företrädare för denna riktning var 
Nils Lövgren (1852–1920; kyrkoherde i Gävle, sist biskop i Västerås), initia-
tivtagare till Svenska kyrkans Diakonistyrelse.4 

Svenska kyrkan påverkades vid sekelskiftet 1900 även av teologisk nyori-
entering; med sin grund i den historisk-kritiska skolan vann en ny form av 
bibelforskning på allvar ingång vid de teologiska fakulteterna i Sverige. För 
att beteckna den bibelsyn och den bibelforskning som påverkats av den hi-
storisk-kritiska skolan används nedan – med medvetenhet om att detta är en 
kraftig förenkling – begreppen ”den nya bibelsynen” och ”den nya bibel-
forskningen”. På motsvarande sätt betecknar ”den gamla bibelsynen” och 
”den gamla bibelforskningen” en bibelsyn och bibelforskning som inte på-
verkats av den historisk-kritiska skolan. Samtidigt med den exegetiska för-
ändringen gjorde en teologiskt mer liberal syn sig alltmer gällande. Ordet 
”liberal” skall här uppfattas som ”mindre bunden vid kyrkans hävdvunna 
bekännelse”. Som samlingsbegrepp för ”den nya bibelforskningen”, ”den 
nya bibelsynen” och den mer liberala teologiska synen nyttjas begreppet 
”den teologiska nyorienteringen”. Den teologiska nyorienteringen har be-
skrivits och analyserats i flera undersökningar.5  

                               
3 Nyberg 1975, s 142-196; Lundqvist 1977, s 41-42, 183; Lenhammar 1977, s 1-35; 
Bexell 2003, s 211-242. För samtidsdokumentation av församlingsrörelsen, se Löv-
gren & Rodhe 1911; Björck 1926, s 19-86. 
4 Om Lövgren och hans tidiga utveckling, se Nyberg 1975. Allmänt om Lövgren, se 
Nyberg 1982-1984, s 617. 
5 Aulén 1925; Lindeskog 1941; Ingebrand 1965; Hammar 1972; Hidal 1979; Skogar 
1993; Olsson 1999; Stohlander Axelsson 1996; Stohlander Axelsson 2001. Om 
Hidals analys av bibelsynsstriden inom EFS åren runt 1910, se Hidal 1979, s 169-
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Till bilden av den teologiska nyorienteringens bakgrund bör läggas att det 
vid sekelskiftet 1900 fanns två svar på frågan vad som var universitetens 
övergripande uppgift: Den ena uppfattningen var att undervisningen och 
forskningen där skulle vara autonom, vilket innebar att vetenskapen skulle 
vara självständig och att den hade ett egenvärde i sig själv. Den andra upp-
fattningen gjorde gällande att undervisning och forskning skulle ha ett värde 
enbart som medel för samhället.6 Den teologiska nyorienteringen aktuali-
serade frågan om de teologiska fakulteternas roll som utbildningsinstitution-
er för Svenska kyrkans präster. Av tradition var dessa fakulteter nära kopp-
lade till kyrkan genom att de utbildade präster och genom att deras professo-
rer var prebendekyrkoherdar och domkapitelsledamöter. Flera av biskoparna 
hade tidigare varit teologiprofessorer. Som präster var professorerna bundna 
av prästeden, som 1893 förändrades till ett prästlöfte. Den starka kopplingen 
mellan Svenska kyrkan och de teologiska fakulteterna bidrog till att forsk-
ningen och undervisningen länge var knuten till den evangelisk-lutherska 
bekännelsen. Flera yngre teologer började vid sekelskiftet 1900 utifrån en 
autonom vetenskapssyn hävda den teologiska undervisningens och forsk-
ningens frihet. Dessa teologer stod närmare samtidens kulturella strömningar 
och hade tagit till sig delar av den teologiska nyorienteringen.7 Dessa teolo-
ger påverkade den samtida diskussionen om bekännelsen i Svenska kyrkan. 
Resultatet av denna diskussion blev att bekännelseskrifternas historiska ka-
raktär betonades och att kyrkan sågs som en organism som hela tiden föränd-
rades.8 

EFS och den nyevangeliska väckelserörelsen på lokal och regional nivå 
uppfattade de nu nämnda olikartade strömningarna i Svenska kyrkan – för-
samlingsrörelsen och den teologiska nyorienteringen – som konkurrerande 
och ifrågasättande och därmed hotfulla.9 

Organiseringen av den kristet engagerade ungdomen var ett område där 
konkurrens uppkom mellan kyrkoförsamlingarna och den nyevangeliska 
väckelserörelsen. Som en dotterorganisation till Stiftelsen bildades 1902 De 
Ungas Förbund (DUF). På många platser i landet bildades ungdomsför-
eningar vilka anslöt sig till förbundet.10 DUF:s föreningar var väckelseinrik-

                                                                                                                             
174. Se även allmänt om ”den nya bibelforskningen” och Svenska kyrkan i Bexell 
2003, s 271-277. Erik Blennberger och Rune W. Dahlén har i sina undersökningar 
diskuterat svårigheten i att i detalj beskriva en enskild persons eller grupps bibelsyn, 
Blennberger 1997, s 61; Dahlén 1999, s 245, 492, 499. För föreliggande undersök-
ning är de grövre indelningarna ”den nya bibelsynen” och ”den gamla bibelsynen” 
vara tillräckliga. 
6 Gustavsson 1971; Blomqvist 1992; Stohlander Axelsson 2001. 
7 Norrman 1970, s 20-21; Lundqvist 1977, s 192, 198-201. 
8 Rodhe 1930, s 5-20; Sträng (otryckt) 1968, s 230-242; Lundqvist 1977, s 209-211; 
Bexell 2003, s 185-195. 
9 Lundqvist 1977, s 102-187, 192-213. 
10 Lundqvist 1977, s 149-155. 
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tade och påverkade av anglosaxisk väckelsekristendom. Bibelstudium, bön 
och personligt kristet engagemang betonades. Sammantaget kom detta att 
påverka DUF:s struktur och framväxt. Förbundet fick en friare ställning, och 
inte sällan mer kritisk hållning, till Svenska kyrkan än vad EFS hade. Men 
ungdomsförbundet skilde sig även från Stiftelsen genom att redan från bör-
jan styras genom medbestämmande för anslutna ungdomsföreningar och att 
kvinnorna fick framträdande positioner lokalt, regionalt och nationellt.11 
Samhället hade förändrats mycket under de nära 50 åren mellan Stiftelsens 
och DUF:s bildande och detta påverkade deras strukturer. Att ungdomsför-
bundet var uppbyggt med medbestämmande skulle även visa sig vara viktigt 
för framtiden. Många av de personer som vuxit upp i DUF kom senare att 
engagera sig i missionsföreningar anslutna till EFS och bar med sig värde-
ringar från ungdomsförbundet in i missionsföreningarna.  

EFS och den nyevangeliska väckelserörelsen på lokal och regional nivå 
reagerade på den upplevda konkurrensen från församlingsrörelsen genom att 
stärka sin organisatoriska ställning och sin inre mission. Från 1890-talet 
startades med stöd av riksorganisationen och DUF lokala missionsföreningar 
och ungdomsföreningar på många nya platser. Inte minst genomfördes en 
organisatorisk offensiv i Västerbottens och Norrbottens län, områden som 
under lång tid understött EFS:s yttre mission.12 De lokala missionsförening-
arna i Övre Norrland hade, vilket vi tidigare sett, fram till sekelskiftet 1900 i 
stor utsträckning varit kyrkoförsamlingarnas missionsföreningar med kyrko-
herden som styrelseordförande. Dessa lokala föreningar samverkade visser-
ligen med Stiftelsen men många präster önskade att missionsföreningarna 
inte skulle ansluta sig till dess riksorganisation. En sådan anslutning skulle, 
menade de, riskera att föreningarna lösgjordes från kyrkoförsamlingarna. 
Även EFS:s styrelse stödde länge denna hållning. År 1890 var enbart 12 
lokala missionsföreningar i det ännu odelade Härnösands stift anslutna till 
EFS. Detta kom att ändras radikalt från sekelskiftet 1900. År 1910 var inte 
mindre än 106 lokala missionsföreningar i det då delade Härnösands och 
nybildade Luleå stift anslutna. På 20 år hade Stiftelsens positioner avsevärt 
flyttats fram i Övre Norrland. Detta skeende kan ses som resultatet av en 
dragkamp mellan riksorganisationen (inklusive DUF) och kyrkoförsamling-
arna.13 

                               
11 Lundqvist 1977, s 149-160; Lundqvist 1982, s 13-25; Lundqvist 2008, s 190-191, 
241-243. Se även allmänt om DUF i Rang 1912; Lodin 1938. Om väckelsetonen i 
DUF, se De Ungas Tidning 1902-1908. 
12 Carlsson 1979, s 101-118, 125-135, 138-149, 153-157, 167-176; Gelfgren 2003, s 
141; Lundqvist 2008, s 198-245, 257-333. 
13 Gidlund 1955, s 159, 174; Lundqvist 1977, s 73-75, 140-142, 149-154, 160-171; 
Carlsson 1979, s 34-35, 64, 68-70, 100-117. Om hur exempelvis Skellefteå Miss-
ionsförening under lång tid var sockenmissionsförening, se Fellström 1964, s 123-
124, 234-251. Om skillnaden mellan kyrkoförsamlingarnas missionsföreningar, de 
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Parallellt med ökad upplevd konkurrens mellan EFS med rörelsen på lo-
kal och regional nivå och Svenska kyrkan förekom vid sekelskiftet 1900 
dock även flera ansatser till närmanden dem emellan: 

EFS:s styrelse föreslogs 1904 av en av företrädarna för Sveriges Ungdom 
– en tidskrift som tillkommit för att leda det kyrkliga ungdomsarbetet – att 
DUF skulle samordnas med en av församlingsrörelsen planerad ungdomsor-
ganisation. Stiftelsens styrelse avslog detta förslag utan att höra årsmötet och 
menade att de olika ungdomsorganisationerna inriktningsmässigt skilde sig 
alltför mycket åt.14 Representanter för församlingsrörelsen föreslog även att 
EFS:s predikanter skulle verka som diakoner i Svenska kyrkans församlingar 
med kombinerad karitativ och predikande tjänst. Flera av riksorganisationens 
prästerliga provinsombud och några av styrelseledamöterna var positiva till 
detta förslag, men årsmötet och majoriteten av styrelsen sade nej. De som 
sade nej menade att det skulle innebära stora risker om Stiftelsens prediko-
verksamhet skulle underordnas det kyrkliga ämbetet. Vi ser här tydliga ut-
tryck för riksorganisationens strävan att verka tämligen fritt i relation till 
kyrkosamfundet. EFS svarade istället med att stärka sin egen predikoverk-
samhet: styrelsen ändrade 1906 officiellt kolportörernas titel till predikant, 
dvs. en kodifiering av praxis, och förbättrade 1909 deras villkor genom att 
reglera och höja lönerna.15 
   Sommaren 1907 föreslog Stiftelsens dåvarande missionsdirektor Adolf 
Kolmodin att riksorganisationen skulle slå samman sin sjömansmission med 
Svenska kyrkans. Detta förslag hade från början framförts av en konferens 
av sjömanspastorer i Hamburg 1907. Kolmodin hade tidigare varit lärare vid 
Johannelunds Missionsinstitut och var nu professor i exegetik vid teologiska 
fakulteten vid Uppsala universitet samtidigt som han var EFS:s missionsdi-
rektor med ansvar för den yttre missionen, styrelseledamot av riksorganisat-
ionens styrelse och styrelseordförande för DUF. Kolmodin hade efter att han 
tillträtt sin professur i Uppsala blivit alltmer positiv till församlingsrörel-
sen.16 Hans ovan nämnda förslag till sammanslagning av de två sjömans-
missionerna var ett utslag av hans delvis förändrade kyrkosyn. 
   Senhösten 1907 började samtal att föras mellan Stiftelsens och SKM:s 
styrelser om sammanslagning av sjömansmissionerna. Efter en tid begränsa-
des diskussionen till att enbart omfatta gemensam utgivning av tidskriften 
Sjömansvännen, som dittills utkommit som bilaga till Missions-Tidning, 
fortsatta kontakter och visst gemensamt uppträdande. DUF:s resesekreterare 

                                                                                                                             
kyrkliga missionsföreningarna, och de mer konventikelbetonade, se Sundkler 1937, 
s 132-136; Lundqvist 2008, s 115. 
14 Lundqvist 1977, s 154-160. Om Sveriges Ungdom och arbetet för att bilda ett 
Svenska kyrkans ungdomsförbund på församlingsrörelsens grund, se Lundqvist 
1977, s 155-160. 
15 Lundqvist 1977, s 91-94, 119-129. 
16 Lundqvist 1977, s 55-57, 176. Om Kolmodin, se Sundkler 1975-1977, s 477. 
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Efraim Rang (1869–1934; sist kyrkoherde i Habo) och predikanten vid Bet-
lehemskyrkan i Stockholm Axel B. Svensson (1879–1967) var några av de 
hårdaste kritikerna av sammanslagningsförslaget. De menade att detta vore 
ett steg i riktning mot att EFS skulle underordnas Svenska kyrkan.17 Rangs 
engagemang här var inte oväntat. DUF var som organisation mer kyrkokri-
tisk än vad EFS var. 

Av betydelse för det kommande var även den förändring av Stiftelsens 
styrelses sammansättning vilken ägde rum under de första åren på 1900-talet. 
Sedan länge hade det funnits två läger inom styrelsen, där en grupp betonade 
riksorganisationens kyrkolojalitet och en annan mer lade tonvikten vid an-
slutningen till den evangelisk-lutherska bekännelsen, vid organisationens 
ecclesiola in ecclesia-syn och vid dess pietistiska och inte sällan kyrkokri-
tiska arv. De båda grupperna lyfte med andra ord fram olika delar av EFS:s 
konfessionalitet. Under de första åren av 1900-talet kom förändringar av 
styrelsens sammansättning att förskjuta maktbalansen mellan de två lägren. 
Flera ledamöter vilka hävdat en strikt evangelisk-luthersk bekännelse ersat-
tes under dessa år av mer kultur- och samtidsöppna personer. De senare var 
även mindre kyrkokritiska. Sitt främsta uttryck fick denna förändring när 
styrelseordföranden, tillika föreståndare för riksorganisationens expedition, 
hovrättsrådet Carl Ulrik Widström i februari 1906 avled och ersattes på båda 
posterna av generalen friherre Axel Rappe.18 

Men det var även annat som förändrades i EFS under 1900-talets första 
år: riksorganisationens årsmöte 1904 ändrade stadgarnas krav på bostadsort 
för styrelseledamöterna; även personer bosatta utanför Stockholm tilläts nu 
vara styrelseledamöter. Dock begränsades detta till att gälla högst 1/3 av 
styrelsen. Gränsdragningen för vad som hörde till Stockholm tillämpades 
relativt generöst av EFS:s styrelse. Styrelsen tolkade stadgarna så att styrel-
seledamöter även kunde vara bosatta i Bromma, Sollentuna, Sundbyberg och 
till och med Södertälje och ändå räknas såsom boende i huvudstaden eller i 
dess absoluta närhet. Att EFS just detta år förändrade sina stadgar rörande 
styrelseledamöternas bostadsort torde ha berott på att Adolf Kolmodin året 
innan lämnat Stockholm (Bromma) för Uppsala där han utsetts till e.o. pro-
fessor i teologi. Genom att ändra stadgarna kunde Kolmodin fortsätta att 

                               
17 EFS sp 12.5.1908 § 5; 26.5.1908 § 5; AIIa:17; åmp 18 och 20.6.1908 § 12, AI:3, 
EFSA, SSA; Lundqvist 1977, s 176-178. Om Kolmodins närmande till församlings-
rörelsen, se även Kolmodin 1909; Lenhammar 1977, s 17. Vid denna tid styrdes 
både Svenska kyrkans utlandsmission och sjömansmission av Svenska Kyrkans 
missionsstyrelse. År 1933 skulle de skiljas åt genom att sjömansvårdsstyrelsen till-
kom. Axel B. Svensson var vid denna tid mycket kritisk till vad som hände i 
Svenska kyrkan, Vigilius 2005, s 128-133. 
18 Lundqvist 1977, s 49-58, 206-208, 267. Om Rappe se Norberg 1924; Rang 1931a, 
s 42-47. Om Widström, se Rang 1931b, s 26-34; Rodén 1937b, s 1046. 
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vara ledamot av EFS:s styrelse.19 Vid denna tid hade kommunikationerna i 
landet förbättrats och det var därför praktiskt möjligt för styrelsen att bo 
geografiskt utspridd. 1904 års stadgeändring bör ses som en fortsättning på 
den förändringsprocess som fortgått inom riksorganisationen sedan 1870-
talet. För EFS var stadgeändringen 1904 ytterligare ett steg att mogna som 
nationellt folkrörelseorgan. För de lokala missionsföreningar och regionala 
organisationer som anslutits till Stiftelsen var det viktigt att kunna vara re-
presenterad i dess styrelse med ledamöter från den egna landsändan. Stadge-
ändringen öppnade även för att styrelsen kunde inhämta synpunkter från 
större missionsföreningar vid viktigare beslut. I riksorganisationens årsbok 
uttrycktes att denna stadgeförändring skulle öka missionsföreningarnas med-
bestämmande och delaktighet.20 
 
Bibelsynsstriden 
Från 1908 skakades EFS och rörelsen på lokal och regional nivå av det som 
kommit att kallas bibelsynsstriden. Konflikten ledde till att Missionssäll-
skapet Bibeltrogna Vänner (BV) bildades sommaren 1911. En del av bibel-
synsstriden handlade om Bibelns gudomliga inspiration och tillkomstförhål-
landen. Att Bibeln var den grundläggande auktoriteten för kristen tro och 
etik var inte satt i fråga. 

Bibelsynsstriden handlade dock inte enbart om olika uppfattningar om bi-
belns inspiration eller hur rörelsen skulle förhålla sig till den nya bibelforsk-
ningen. Även andra aspekter kan anläggas. Rune Imberg har pekat på att 
förutom teologiska perspektiv kan sociala och strukturella perspektiv lyftas 
fram. Daniel Lindmark har föreslagit att BV i sitt försvar av ”den gamla 
bibelsynen” kan ses som ett uttryck för antimodernitet och att bibelsynsstri-
den kan tolkas som småfolkets protest mot överhet, prästerskap och medel-
klassens sekularisering. I konflikten fanns även inslag av provinsens protest 
mot huvudstaden.21 Ytterligare perspektiv, som ligger vid sidan av denna 
undersöknings uppgift att här endast att relatera hur striden instrumentellt 
kan bidra till att klargöra samspelet mellan konfessionalitet och medbe-
stämmande i EFS, är betydelsen av den skånska rörelsens herrnhutiska rötter 
eller världsrättfärdiggörelseläran som bakgrund till bibelsynsstriden.22 

I den följande undersökningen begränsas dock analysen till tre centrala 
teman i striden: (a) frågan om huruvida EFS:s konfessionalitet ytterligare 

                               
19 EFS åmp 9.6.1904 § 3, AI:3, EFSA, SSA; EFS stadgar 1904 § 5, EFSÅ 1904, s 
13; Lundqvist 1977, s 143-144. Tolkningen att det var just Kolmodins flytt till Upp-
sala som medförde denna stadgeändring har inte framförts av tidigare forskning. 
20 Lundqvist 1977, s 144; Gelfgren 2003 s 97. 
21 Imberg 2010, s 87-95; Lindmark 2011, s 318. 
22 Särskilt Axel B. Svensson har betonat världsrättfärdiggörelselärans betydelse för 
bibelsynsstriden, [Svensson] 1961, s 17, 51. Imberg 2010, s 81-82 har ifrågasatt att 
detta stämmer. Om världsrättfärdiggörelseläran, se Pedersen 1990; Söderlund 2010, 
s 151-159. 



 136 

skulle preciseras, (b) frågan om hur riksorganisationens kyrkolojalitet skulle 
gestaltas och (c) frågan hur de anslutna missionsföreningarnas medbestäm-
mande i riksorganisationen skulle utformas.  
Bibelsynsstriden utlöstes av att Adolf Kolmodin år 1908 publicerade skriften 
Kristendomen och den urkristna församlingens bibel.23 Han önskade i sitt 
studium av Bibeln kombinera vetenskaplig forskning med sin roll som kris-
ten förkunnare och apologet. Han började 1906 att på EFS:s bokförlag ge ut 
en skriftserie om Bibliska tids- och stridsfrågor. I sin ovan nämnda skrift 
lyfte Kolmodin fram den textkritiske exegeten Adolf von Harnacks (1851–
1930) senare arbeten vilka till stora delar gav traditionen rätt mot mycket av 
1800-talets forskning. Så långt kunde missionsvännerna följa Kolmodin. I 
den senare delen av sin skrift avvek dock denne delvis från rörelsens invanda 
bibelsyn, det vi kallar ”den gamla bibelsynen”. Kolmodin accepterade inte 
verbalinspirationsuppfattningen och menade att gudsuppenbarelsen utveck-
lats från Gamla till Nya testamentet.24 Vidare anslöt han sig till ”den nya 
bibelforskningens” uppfattning att Moseböckerna, Jesajas och Sakarjas 
böcker bestod av sammansatta källor från olika tider och att Bibeln inte alltid 
var pålitlig i sina geografiska, naturvetenskapliga eller historiska utsagor. 
Detta, menade Kolmodin, påverkade dock inte Bibelns frälsningshistoriska 
budskap eller dess andliga betydelse.25 Kolmodin stod för en ytterst moderat 
form av ”den nya bibelsynen”. Han hade visserligen försiktigt påverkats av 
den historisk-kritiska skolans textkritik, men anslöt sig tydligt till kyrkans 
bekännelse och ville försvara denna.26  

Frågan om utgivning av Kolmodins Kristendomen och den urkristna för-
samlingens bibel behandlades vid Stiftelsens styrelses sammanträde den 10 
mars 1908. Flera styrelseledamöter var kritiska, då skriften ansågs öppna för 
”den nya bibelsynen”. Riksorganisationens skriftutgivning hade dittills byggt 
på ”den gamla bibelsynen”. Efter att ärendet bordlagts under en vecka beslu-
tade styrelsen sig för kompromisslösningen att EFS:s bokförlag skulle ge ut 
Kolmodins skrift i distribution efter att de mest kontroversiella partierna 
strukits. Att ge ut ett alster ”i distribution” var ett tekniskt begrepp som in-
nebar att Stiftelsens styrelse å ena sidan kunde distansera sig från innehållet 
samtidigt som styrelsen ställde upp som sändande organ. Styrelsens beslut 
måste tolkas som att den inte önskade ta innehållsligt, dvs. konfessionellt 
ansvar för Kolmodins text. Trots styrelsens försiktighetsåtgärd kom skriften 
att förorsaka stora protester i rörelsen på lokal och regional nivå.27 Axel B. 

                               
23 Lundqvist 1977, s 56, 172-174, 197-201; Hellström 1987, s 72-73, 89, 197-201; 
Vigilius 2005, s 128. 
24 Kolmodin 1908; Lundqvist 1977, s 221-224. 
25 Kolmodin 1908, s 3, 18-39; Lundqvist 1977, s 223-224; Karlsson 2001, s 7-9. 
26 Lundqvist (otryckt) 1970; Lundqvist 1977, s 194-195. 
27 EFS sp 10.3.1908 § 4; 19.3.1908 § 2, AIIa:17, EFSA, SSA; Lundqvist 1977, s 
223-224, 229-230; Karlsson 2001, s 7-10. Om den bibelsynsstrid som följde, se även 
Hidal 1979, s 169-174; Lundqvist 2010; Larspers 2010. 
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Svensson, vid denna tid predikant i Betlehemskyrkan i Stockholm, blev en 
viktig företrädare för kritikerna mot EFS:s styrelse i bibelsynsstriden. Till-
sammans med bland andra Efraim Rang gav Svensson sedan 1907 ut tid-
skriften Nya Väktaren. Denna tidskrift hade en dubbel målsättning: att för-
svara verbalinspirationsuppfattningen av Bibeln mot samtidens otro, förne-
kelse och teologiska nyorientering och att motverka att riksorganisationen 
skulle underordnas Svenska kyrkan. Nya Väktaren var ett debatt- och opin-
ionsorgan.28 

Kort efter det att Kolmodins skrift publicerats gjorde Svensson, bland an-
nat i Nya Väktaren, flera skarpa uttalanden mot denna och mot Kolmodins 
bibelsyn. Vid EFS:s årsmöte i juni 1908 kritiserade han riksorganisationens 
styrelse för att ha gett ut Kolmodins skrift, om än enbart ”i distribution”. 
Något ansvar kunde däremot inte utkrävas vid årsmötet eftersom litteratur 
utgiven under kalenderåret 1908 skulle behandlas först året därpå. Under året 
fram till nästa årsmöte mobiliserades rörelsen på lokal och regional nivå 
antingen för eller mot Kolmodin och hans bibelsyn.29 I februari 1909 riktade 
sig Axel B. Svensson till rörelsen genom att i Nya Väktaren skriva:  
 

Men en sak vilja vi lägga vännerna på hjärtat: Förbliven trogna mot 
Stiftelsen! Kommen ihåg, att det är I, som ären Stiftelsen! Sviken I 
Stiftelsen, så sviken I eder själva!30 

 
Svensson uppmanade här läsarna att inte överge EFS. Tvärtom menade han 
att de anslutna missionsföreningarna skulle använda sitt medbestämmande i 
riksorganisationen för att återföra Stiftelsen till sin ursprungliga konfession-
                               
28 Nya Väktaren 1/1908, s 3-8; 2/1908, s 11-14; 3/1908, s 18-24; 7-8/1908, s 63; 
9/1908, s 69-71; 10/1908, s 77-79; 2/1909, s 11-14; 6/1909, s 47; 11/1909, s 84; 
Budbäraren 8/1908, s 127; Strödda drag Hässleholms Missionsförening 100 år 
(1959), s 91; Lundqvist 1977, s 180-183, 258; Bengtsson 1979, s 7, 10-12, 16-17, 
23-25, 27-30, 45, 50-54, 62, 70-71, 204; Lenhammar 1981, s 17; Axelsson 1984, s 
124; Karlsson 2001, s 7. Om tidskrifter i väckelserörelser, se Lenhammar 1981; 
Sidenvall 2000, s 77-78. 
29 EFS åmp 18 och 20.6.1908 § 2, AI:3, EFSA, SSA; J. Hagerman till A. B. Svens-
son 18.12.1908; A. Karlsson till dens. 18.12.1908, C:14; P. Hagström till dens. 
11.1.1909, C:9; N. P. Olsson till dens. 14.1.1909, C:19; A. Erlandsson till dens. 
30.1.1909, C:6; K. J. Montelius till dens. 27.2.1909, C:16; M. J. Elander till dens. 
12.3.1909, C:5; K. Renström till dens. 16.3.1909, C:20; J. W. Lundqvist till dens. 
23.3.1909, C:15; H. Henriksson till dens. 30.3.1909, C:9; P. Hulthén till dens. 
10.4.1909, C:10; E. Eriksson till dens. 23.4.1909, C:6; A. Erlandsson till dens. 
24.4.1909, C:6; J. Lind till dens. 11.5.1909, C:15; P. Hulthén till dens. (odaterat utan 
år, troligen våren 1909) C:10, ABSA, LLA; Budbäraren 13/1908, s 202; Nya Väkta-
ren 7-8/1908, s 59; 10/1908, s 78; 2/1909, s 14-16; 4/1909, s 28-29; Facklan 1908, s 
392-297, 437-446; Svensson 1908, s 8, 11, 34; Andersson 1908; Några Upplysning-
ar angående ”Vidräkning med prof. A. Kolmodin” (1908); Svensson [pseud. Amyt-
hos] 1912, s 28-40; [Svensson] 1961, s 33; Lundqvist 1977, s 230-236. 
30 Nya Väktaren 2/1909, s 14. 
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alitet. Han uttryckte med stor tydlighet att han menade att det var rörelsen på 
lokal och regional nivå som var EFS, dvs. som ekonomiskt och genom sitt 
engagemang bar riksorganisationen. Utan detta engagemang och ekono-
miska stöd existerade inte Stiftelsen med dess verksamhet. I uttalandet åter-
finns ett uttryck för ett starkt samband mellan medbestämmande och kon-
fessionalitet.  

Vid EFS:s årsmöte sommaren 1909 diskuterades frågan om styrelsen 
skulle få ansvarsfrihet för att i distribution ha låtit ge ut Kolmodins skrift. 
Årsmötets majoritet beslutade med röstsiffrorna 133–113 att utan kommen-
tarer ge styrelsen ansvarsfrihet. Minoriteten önskade göra ett tillägg där den 
oro som uppkommit beklagades. Efter årsmötet samlades delar av minorite-
ten och bestämde sig för att fortsätta kampen för att rensa bort ”den nya bi-
belsynen” ur EFS.31 

I mars 1910 samlades en inre grupp inom oppositionen och bildade Evan-
geliska Fosterlands-Stiftelsens Bibeltrogna Vänner (EFSBV). Medlemskap i 
EFSBV kunde enbart vinnas av enskilda personer, inte av missionsförening-
ar. Medlemsbegreppet visar att EFSBV inte ville vara ett eget missionssäll-
skap, utan att det såg sig som ett oppositionsorgan. Benämningen bi-
beltrogna vänner uppstod genom att dagspressen börjat kalla oppositionen i 
konflikten så.32 

EFS:s styrelse hamnade av uppenbara skäl i försvarsställning i bibelsyns-
striden. Oppositionen menade: (a) att Stiftelsens styrelse lämnat den sk. 
gamla bibelsynen och (b) att riksorganisationens konfessionalitet ytterligare 
måste preciseras, dvs. smalnas av. Efter en tid av handlingsförlamning, up-
penbarligen orsakad av att styrelsen inte var van vid att anklagas för att ha 
lämnat ”den gamla bibelsynen”, och viss tvekan inför hur dess agerande 

                               
31 EFS åmp 10 och 12.6.1909 § 2, 7-8, AI:3, EFSA, SSA; Minoritetens mötesprot 
11.6.1909 inledningen, § 1, 3; Minoritetens skrivelse till EFS:s styrelse 11 juni 
1909, bilaga till Minoritetens mötesprot 11.6.1909 § 1, A1:1, ELM-BVA; L. Jepsson 
till A. B. Svensson 20.4.1909; L. Jepsson till dens. 10.5.1909, C:11, ABSA, LLA; 
Till Evangeliska Fosterlands-stiftelsens bibeltrogna vänner, tryckt cirkulär juli 1909, 
återgivet i Nya Väktaren 7-8/1909, s 56-60; Budbäraren 12/1909, s 177-183; 
14/1909, s 219-220; 13/1909, s 202-203; Nya Väktaren 1/1909, s 7-8; 7-8/1909, s 
52-56; 7-8/1909, s 60; 9/1909, s 71; 10/1910, s 78; Facklan 1909, s 294-303, 343-
350; Svensson 1912, s 43-53; [Svensson] 1961, s 34-42, 249-254; Lundqvist 1977, s 
178, 232, 236-240; Karlsson 2001, s 15-17. 
32 Riktlinjer för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Bibeltrogna Vänner, tryckt cir-
kulär, bilaga till EFSBV prot 8.3.1910 § 4; EFSBV prot 8.3.1910 § 1-4, 6, A1:1, 
ELM-BVA; Till Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens vänner 1910, tryckt cirkulär, 
återgivet i [Svensson] 1961, s 275-278; Nya Väktaren 4/1910, s 27-29, 32; 12/1910, 
s 101; Berättelse öfver EFS Bibeltrogna Vänners verksamhet under tiden 8 mars – 
31 december 1910, s 17-18; Svensson 1912, s 53, 61-63; Svensson 1952, s 365; 
[Svensson] 1961, s 47; Lundqvist 1977, s 244-245. Benämningen ”Bibeltrogna vän-
ner” har tillskrivits Anton Karlgren, andre redaktör vid Dagens Nyheter, [Svensson] 
1961, s 43. 
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skulle uppfattas av Kolmodin, avvisade styrelsen kritiken: nej, Stiftelsen 
hade inte lämnat den ”gamla bibelsynen” och nej, EFS:s konfessionalitet 
behövde inte ytterligare preciseras, dvs. smalnas av.33 För att visa att styrel-
sen inte förändrat sin bibelsyn publicerades under bibelsynsstridens år vid 
flera tillfällen olika uttalanden i riksorganisationens tidskrifter och cirkulär 
till missionsföreningarna.34 Styrelsen hade en svår uppgift. När väl anklagel-
sen att ha lämnat ”den gamla bibelsynen” förts fram var skadan redan skedd. 
Att övertyga rörelsen på lokal och regional nivå att riksorganisationens sty-
relse stod kvar vid sin konfessionalitet var inte lätt. Vad styrelsen kunde 
hoppas på var att relationen till rörelsen var så pass stark, att den klarade den 
anspänning bibelsynsstridens kritik åsamkat riksorganisationen. Relationen 
mellan EFS:s styrelse och rörelsen på lokal och regional nivå byggde i 
mycket på konfessionellt förtroende. 

Även riksorganisationens årsmöte 1910 samlade många ombud och 
provinsombud. Vid årsmötet skulle nio styrelseledamöter väljas. Styrelsen 
och EFSBV förde fram olika kandidatlistor. Vid årsmötet segrade styrelsens 
förslag stort.35 EFSBV fortsatte dock, om än försvagat, sin verksamhet.36 

När EFSBV under andra halvan av 1910 startade egen predikoverksamhet 
spetsades läget ytterligare till. För att genomföra sin predikoverksamhet anli-
tades flera predikanter som var anställda av EFS eller någon av de regionala 
organisationerna Västra Skånes Missionsförening, Hässleholms Missions-
förening eller Nordöstra Skånes Missionsförening.37 Av i Nya Väktaren pub-
licerade gåvoredovisningar till EFSBV framgår att en stor del av dess under-
stödjare under 1910 och 1911 kom från Södra Götaland.38 Oppositionens 
starka regionala förankring i denna del av landet är värd att notera. 

                               
33 Lundqvist 1977, s 229-263; Lundqvist 2006, s 31-38. 
34 Lundqvist 1977, s 232-233, 240-242, 258. 
35 EFS åmp 9.6.1910 § 3, AI:3, EFSA, SSA; Nya Väktaren 7-8/1910, s 50-54; Bud-
bäraren 12/1910, s 185-188, 191-192; [Svensson] 1961, s 49-51; Lundqvist 1977, s 
246-247. Det fanns vid denna tid ingen valberedning, utan styrelsen presenterade 
valförslag till årsmötet. 
36 E. Rang till A. B. Svensson 14.12.1908, C20; L. Jepsson till dens. 20.4.1909; 
10.5.1909; 10.10.1910, C:11, ABSA, LLA; Minoritetens mötesprot 8 och 10.6.1910 
§ 4-6; Protestskrivelse mot EFSBV 8 juni 1910, bilaga till Minoritetens mötesprot 8 
och 10.6.1910, A1:1, ELM-BVA; Nya Väktaren 7-8/1910, s 54-55, 62; [Svensson] 
1961, s 47; Lundqvist 1977, s 247-248; Karlsson 2001, s 21. 
37 EFSBV sp 11.6.1910 § 5; 8-9.11.1910 § 3, 5, 14, A2:1, ELM-BVA; L. Jepsson till 
A. B. Svensson 19.10.1910, C:11, ABSA, LLA; Berättelse öfver EFS Bibeltrogna 
Vänners verksamhet 1910 (1911), s 5, 18-21; Budbäraren 21/1910, s 331; Nya Väk-
taren 7-8/1910, s 63-64; 9/1910, s 70; 11/1910, s 89-92; 1/1911, s 10-12; 2/1911, s 
20-22; Lundqvist 1977, s 257. 
38 Nya Väktaren 1910-1911; 2/1911, s 23-24. År 1912 började BV redovisa givarlis-
tor i Bibeltrogna Vänners Missionstidning, Nya Väktaren 5/1912, s 57; Bibeltrogna 
Vänners Missionstidning 1912-1913. 
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För EFS innebar bibelsynsstriden svårigheter. Riksorganisationens eko-
nomi och verksamhet påverkades negativt och förlamades. I april 1911 be-
slutade styrelsen att söka få ett slut på de senaste årens turbulens. Den före-
slog därför årsmötet att ett tillägg skulle göras i stadgarnas § 6 så att perso-
ner vilka var medlemmar i organisationer eller verksamhet som hindrade 
Stiftelsens arbete inte vidare skulle ha möjlighet att vara ombud vid årsmö-
tena. Ändringsförslaget var direkt riktat mot EFSBV och skulle, om det gick 
igenom, innebära en kraftig beskäring av dess möjligheter att utöva medbe-
stämmande vid riksorganisationens årsmöten. Någon uteslutning av EFSBV 
ur EFS kunde det inte bli tal om då oppositionsorganet inte var anslutet. Ef-
ter diskussion antog riksorganisationens årsmöte sommaren 1911 stadgeänd-
ringsförslaget med 191 röster mot 64. Genom att ca 75 % av rösterna stödde 
förslaget bifölls det. Direkt efter detta beslut föreslogs som uttolkning av de 
förändrade stadgarna att ombudsfullmakter för personer vilka var styrelsele-
damöter, predikanter eller medlemmar i EFSBV skulle anses ogiltiga vid 
kommande årsmöten för Stiftelsen.39 
   Alla organisationer har rätt att förändra sina stadgar så som de önskar och 
så länge de i detta följer gällande stadgar. När så sker är besluten ur ett juri-
diskt perspektiv oantastliga. Allt detta förelåg vid EFS:s stadgeändring 1911. 
Det finns skäl att reflektera över hur detta medbestämmande i Stiftelsen tol-
kades när EFS:s styrelse inför riksorganisationens årsmöte detta år föreslog 
en stadgeförändring. EFSBV:s agerande må ha av riksorganisationens sty-
relse uppfattats som utmanande och dess kritik förlamande på riksorganisat-
ionens verksamhet. Men faktum kvarstår att oppositionsorganet inte gjort 
något formellt fel i sin kritik av styrelsens förehavanden. Tvärtom hade det i 
sitt agerande följt riksorganisationens stadgar och genom personer som var 
ombud för till EFS anslutna missionsföreningar utövat sin rätt till medbe-
stämmande. EFSBV stod för ”den gamla bibelsynen” och var kritiskt till 
somligt inom riksorganisationen och Svenska kyrkan. Inget av detta var nå-
got brott mot Stiftelsens stadgar. Vad riksorganisationens styrelse oroades av 
var att EFSBV:s intention skulle – om den förverkligats – genom sin ambit-
ion att ytterligare definiera EFS:s bibelsyn ha inneburit en försnävning av 
dess konfessionalitet. Detta ansåg styrelsen inte borde ske. 

Som Karl Axel Lundqvist visat fanns i det uppkomna läget för EFS 
främst följande bekymmer med EFSBV: 
 
a) att EFSBV upptagit egen, med riksorganisationen konkurrerande, prediko- 
och insamlingsverksamhet och att den planerade att göra egna insatser i den 
yttre missionen.40 

                               
39 E. Rang till A. B. Svensson 14.12.1908, C:20, ABSA, LLA; EFS sp 11.4.1911 § 
7, AIIa:18; åmp 15.6.1911 § 3-4, 7-8, AI:3, EFSA, SSA; Budbäraren 8/1911, s 127-
128; [Svensson] 1961, s 53-58; Lundqvist 1977, s 254, 259-261. EFS:s dåvarande 
stadgar krävde för stadgeändring 2/3 majoritet vid ett årsmöte. 
40 Lundqvist 1977, s 248-249, 257. 
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b) att EFSBV var alltför kyrkokritiskt.41 Stiftelsens styrelse kunde acceptera 
viss kyrkokritik men den fick inte gå för långt, vilket den på 1870-talet gjort 
hos den separatistiska delen av rörelsen på lokal och regional nivå och nu 
gjorde hos oppositionen i bibelsynsstriden. 
 
c) att EFSBV genom att i detalj vilja fastslå hur Bibeln skulle tolkas och på 
vilket sätt den var inspirerad ville försnäva EFS:s konfessionalitet. Riksor-
ganisationens styrelse menade att verbalinspirationen inte var en given eller 
nödvändig del av riksorganisationens konfessionalitet. Styrelsen menade att 
det var möjligt, men inte nödvändigt att omfatta verbalinspirationsläran och 
menade att en öppnare syn var den lutherska reformationens och bekännelse-
skrifternas hållning medan verbalinspirationsuppfattningen kom med den 
lutherska ortodoxien.42 
 
Detta måste emellertid ytterligare preciseras. Ännu ett konfliktområde måste 
tillfogas för att klarlägga den uppkomna reaktionen: 
 
d) EFSBV riktade konfessionell kritik mot Stiftelsen på ett för EFS mycket 
känsligt område: bibelsynen. Riksorganisationens styrelse hade svårigheter 
att inför rörelsen hantera att bli anklagad för att ha lämnat sin ursprungliga 
bibelsyn, att alltså inte längre vara tillräckligt renlärig. Till skillnad från kri-
tiken från Waldenström och de övriga i den krets som bildat SMF drygt 20 
år tidigare, använde EFSBV i sin kritik av EFS riksorganisationens egna 
stadgar för att åberopa rätten att göra sin röst hörd, verka för sin sak och 
hävda att Stiftelsen avvikit konfessionellt. Kritiken kunde denna gång inte 
avfärdas som separatistisk eller icke-luthersk.  
 
I juni 1911 samlades EFSBV till årsmöte i Stockholm. Detta möte inleddes 
den 14 juni men ajournerades så att medlemmarna kunde delta i EFS:s års-
möte, vilket hölls dagen därpå. När oppositionsorganets årsmöte återupptog 
förhandlingarna på eftermiddagen den 17 juni stod det klart att EFSBV inte 
längre kunde verka inom Stiftelsen. Man valde i detta läge att omdefiniera 
sig och sin uppgift. Från att ha varit ett oppositionsorgan övergick det nu till 
att vara ett självständigt kyrkolojalt evangelisk-lutherskt missionssällskap. 
EFSBV:s styrelse hade redan under våren 1911 förberett ett stadgeändrings-
förslag och även samtalat om namnbyte till Missionssällskapet Bibeltrogna 
Vänner (BV). Årsmötet antog styrelsens stadge- och namnändringsförslag 
vilket bekräftades av årsmötet året därpå. BV:s grundare såg sig inte som 
utbrytare ur EFS utan som ”kvarlefvan af den gamla Stiftelsen”, dvs. den del 
som hållit fast vid ”den gamla bibelsynen”, och som blivit uteslutna.43 

                               
41 Lundqvist 1977, s 231-236, 254, 260. 
42 Lundqvist 1977, s 237-240, 250, 252-254, 256-257, 260. 
43 EFSBV sp 13-14 och 16.6.1911 § 8-9, 13-14, 18; åmp 14 och 17.6.1911 inled-
ningen, § 1-10, A2:1, ELM-BVA; Svensson 1912, s 84-85, 87-88. 
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I BV blev årsmötet den högsta beslutande instansen inför vilken styrelsen 
var ansvarig. En ansluten missionsförening fick sända ett ombud för varje 
50-tal medlemmar, dock högst tre ombud. Någon särbehandling av regionala 
organisationer som beviljades anslutning gavs inte och de skulle således inte 
få fler ombud sig tilldelade. Även BV införde provinsombud som skulle 
representera sällskapet i olika delar av landet och ha rösträtt vid årsmötet. 
Missionssällskapets provinsombud utsågs av årsmötet, dvs. inte som inom 
EFS, av styrelsen.44 Denna skillnad var viktig då den visar att BV betonade 
årsmötets roll.  

I juni 1911 föreslog BV:s styrelse att missionssällskapet skulle kalla sina 
första provinsombud. Styrelsen föreslog att 210 personer skulle kallas. Av 
dessa var 17 kvinnor medan inga kvinnor vid denna tid var provinsombud 
inom EFS.45 Ur flera aspekter var BV en organisation med större utrymme 
för medbestämmande än vad Stiftelsen historiskt varit. Detta förhållande är 
intressant och viktigt att se. BV hade som organisation bildats drygt 50 år 
efter EFS och påverkats av samhällsförändringen. Våren 1913 hade BV 29 
predikanter och 240 provinsombud. BV utsåg medvetet provinsombud från 
andra delar av landet än Skåne, där de flesta till denna riksorganisation an-
slutna och lokala missionsföreningar och samverkande regionala organisat-
ioner fanns, för att få större geografisk spridning.46  

Redan från början var representanter för missionsföreningar utanför 
Stockholm valbara till BV:s styrelse. Missionssällskapets stadgar krävde att 
endast tre av styrelsens ledamöter och två suppleanter skulle vara bosatta i 
Stockholm. Denna konstruktion gjorde det möjligt att vid behov med kort 
varsel kalla samman en beslutsmässig styrelse. Av BV:s första ordinarie 
styrelse bodde tre ledamöter i Stockholm, tre i Värmland, två i Uppland, två 
i Skåne, en i Västergötland och en i Dalarna.47  

Valbarheten till EFS:s styrelse var som tidigare omtalats kraftigt begrän-
sad då 2/3 av styrelseplatserna vid denna tid skulle besättas av huvudstads-
bor. I denna styrelse fanns även en stark tradition att flera av ledamöterna 
skulle vara präster eller väljas ur något av de högre samhällsskikten.48 

BV bildades i en annan tid än EFS. Föreställningen om medbestämmande 
hade vid denna tid vunnit burskap i samhället. Att de missionsföreningar 

                               
44 BV stadgar 1911, EFSBV åmp 14 och 17.6.1911 § 10, A1:1, ELM-BVA. BV:s 
ursprungliga stadgar från 1911, bekräftade av årsmötet 1912, benämner provinsom-
buden ”ombud”, BV stadgar 1911 § 3, EFSBV åmp 14 och 17.6.1911 § 10, A1:1, 
ELM-BVA. Dock slog benämningen ”provinsombud” tidigt igenom för dessa om-
bud och finns belagt senast vid sällskapets årsmöte i juni 1913, BV åmp 13.6.1913 
inledningen, A2:2, ELM-BVA. 
45 BV sp 17.6.1911 § 4, A2:1, ELM-BVA; provinsombudslistor EFS 1900-1915, 
EFSÅ 1899-1914. 
46 Nilsson & Imberg 2011b, s 56. 
47 Se tablå 4 i bilagorna. 
48 Se tablå 5 i bilagorna. 
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vilka ekonomiskt bar missionssällskapet även skulle få vara anslutna till det 
och ha medbestämmande ansågs naturligt. På samma sätt var det naturligt att 
anhängarna – åtminstone männen – var valbara till BV:s styrelse oavsett var 
i landet de bodde eller vilken socioekonomisk grupp de tillhörde. Axel B. 
Svensson hade under bibelsynsstriden påtalat och varnat för att rikedom och 
ståndstillhörighet inom Stiftelsen blivit viktiga meriter för att bli provinsom-
bud eller invald i dess styrelse. Svensson menade att i EFS ”hade så små-
ningom insmugit sig en ande, som vållade, att styrelsen vid kallande af 
provinsombud och konferensen vid val af styrelseledamöter tog mer hänsyn 
till namn, stånd och rikedom än vad som var lyckligt, rätt och godt. Och det 
är en ofta gjord erfarenhet, att där mänsklig storhet går in, där går ofta Guds 
storhet ut, och så står fallet för dörren.”49 Även om Svensson främst gjorde 
en andlig tolkning av detta förhållande, är det även möjligt att se den socioe-
konomiska sammansättningen av Stiftelsens provinsombud och styrelsele-
damöter som att han menade att det fanns en begränsning av vem som kunde 
bli invald i styrelsen eller utsedd till provinsombud. När BV byggdes upp 
skulle dessa misstag inte göras, menade han. I detta ligger ett tydligt klass-
perspektiv. 

I BV fanns dock en begränsning av medbestämmandet. Denna kom till ut-
tryck i stadgarnas kraftigt betonade av organisationens evangelisk-lutherska 
konfessionalitet: 
 

Detta missionssällskap, som betraktar den 11 juni 1909 som sin 
grundläggningsdag, vill förblifvande vid den af Kristi kyrka tiderna 
igenom orubbligt fasthållna sanningen, att hela Bibeln är alltigenom 
Guds ofelbara ord med oinskränkt auktoritet, och under full anslutning 
till den evangelisk-lutherska bekännelsen verka för Kristi rikes tillväxt 
och bekämpande af all slags otro och förnekelse.50 

 

I BV:s stadgars första paragraf fick varken införas ändringar eller tillägg.51 
När BV:s konfessionalitet väl var stadgegrundad kunde sällskapet vara 

öppet för medbestämmande. Att BV ur flera aspekter präglades av detta ska 
dock inte tolkas som att missionssällskapet eller dess ledande företrädare i 
allt var banérförare för ett fördjupat medbestämmande. Sällskapets stadgar är 
dock intressanta då de, på ett annat sätt än EFS:s samtida, ändå var öppna för 
oinskränkt medbestämmande, men utan att riskera att behöva förändra sin 
konfessionalitet.  

Som ett resultat av bibelsynsstriden valde flera missionsföreningar att av-
bryta sin relation till Stiftelsen och istället relatera till BV. År 1912 stöddes 

                               
49 Svensson 1912, s 93. 
50 BV stadgar 1911 § 1, BV åmp 14 och 17 juni 1911 § 10, AI:1, ELM-BVA. 
51 BV stadgar 1911 § 8, BV åmp 14 och 17 juni 1911 § 10, AI:1, ELM-BVA; Im-
berg 2010, s 86. 
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BV av 158 missionsföreningar, 10 år senare av 378. Till år 1915 skedde en 
snabb tillväxt som sedan mattades av.52  

En betydande minoritet av de missionsföreningar och missionsvänner 
som före bibelsynsstriden samverkat med EFS hade vid dess slut år 1916 
valt att istället relatera till BV. På många orter hade de lokala missionsför-
eningarna splittrats och en ny lokal förening bildats vid sidan av den gamla. 
Den ena av dessa lokala missionsföreningar relaterade till EFS, den andra till 
BV.53 

Undersökningen har visat att EFSBV upplevde att effekten av medbe-
stämmandet i Stiftelsen var begränsad. Oppositionsorganet tilläts inte att 
kritisera riksorganisationen utan dess medlemmar förbjöds genom EFS:s 
årsmötesbeslut 1911 att vidare framföra sin kritik. Stiftelsens styrelse rätt-
färdigade sitt beslut med att EFSBV sökt försnäva EFS:s konfessionalitet. I 
detta markerade Stiftelsens styrelse att medbestämmandet inte fick äventyra 
konfessionaliteten. 

DUF:s förhållningssätt i konflikten är intressant och väcker vissa frågor. 
Från att inledningsvis ha varit en aktiv stödjare av Axel B. Svensson och den 
mer kyrkokritiska rösten i rörelsen övergick ungdomsförbundets ledande 
företrädare Efraim Rang till att spela en undanskymd roll i konflikten. Även 
om det inte är denna undersöknings uppgift att analysera DUF:s eller dess 
ledande företrädares ställningstaganden i bibelsynstriden, verkar det som att 
ungdomsförbundet tonade ned eget agerande och att lojaliteten till Stiftelsen 
bidrog till att de ledande företrädarna inte agerade till förmån för opposition-
en och senare BV.54 

Efter att ha beskrivit och analyserat händelseförloppet på den nationella 
nivån går vi nu vidare till det regionala planet. 

2. Det regionala planet 
Tidigare forskning har analyserat bibelsynsstridens händelseutveckling på 
riksplanet. När vi nu riktar uppmärksamheten till det regionala planet fram-

                               
52 Nilsson & Imberg 2011b, s 58. Motsvarande uppgifter för EFS saknas. År 1910 
var 383 DUF-föreningar och 302 missionsföreningar anslutna till EFS. År 1920 hade 
dessa ökat till 625 DUF-föreningar och 384 missionsföreningar, Lundqvist 1982, s 
14. Tidigare forskning har inte angivit hur många missionsföreningar som vid denna 
tid enbart samverkade med EFS. Först då skulle uppgifterna för BV kunnat jämföras 
med EFS:s. Inte heller finns uppgifter framräknade om antalet missionsvänner i 
dessa föreningar. Det skulle dröja ytterligare något decennium innan jämförbara 
uppgifter presenterats. I här presenterad sammanställning har inte det med BV lie-
rade Kristliga Ungdomsförbundet i Sydsverige (KUS) medtagits. KUS spelade inte 
på samma sätt som DUF en roll på det nationella planet. Mer om KUS nedan.  
53 Nya Väktaren 11/1915, s 119; [Svensson] 1961, s 66, 74-75. 
54 Lundqvist 1977, s 176-182, 228-263. 
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träder delvis annorlunda perspektiv. Alla undersökta regionala organisation-
er tvingades att ta ställning i bibelsynsstridens organisatoriska fråga. Skulle 
de samverka med och eventuellt vara anslutna till EFS eller till BV? Var det 
möjligt att inte samverka med någon av dessa? Hur, när och i vilken grad de 
undersökta regionala organisationerna påverkades av konflikten varierade 
dock. Detta är en del av undersökningens resultat. För att spegla dessa för-
hållanden tillåts framställningarna för de respektive undersökta regionala 
organisationerna variera. Start- och slutår samt omfattning blir därför med 
nödvändighet olika för de skilda regionala organisationerna, detta är i sig ett 
forskningsresultat. Riksnivåns ”karta” stämde inte alltid överens med den 
regionala nivån. 
 
Västra Skånes, Hässleholms och Nordöstra Skånes Missionsföreningar 
Då Västra Skånes Missionsförening (VSM), Hässleholms Missionsförening 
(HLM) och Nordöstra Skånes Missionsförening (NSM) spelade viktiga rol-
ler i bibelsynsstridens regionala och organisatoriska del är det här angeläget 
att utförligare referera och analysera vad som hände i denna del av landet.  

Kolmodins skrift och debatten runt denna gav i delar av rörelsen i Södra 
Götaland upphov till starka känslor.55 Hösten 1908 hölls ett möte i Ängel-
holm dit företrädare för VSM, HLM och NSM samlats för att diskutera den 
uppkomna situationen. Mötet beslutade att de tre regionala organisationerna, 
efter att ha rådgjort med sina respektive lokala missionsföreningar, gemen-
samt skulle sända en petition till EFS:s styrelse. Så skedde. I petitionen ut-
tryckte de sin oro över att Kolmodin påverkats av ”den nya bibelforskning-
en”. De menade att han antingen måste ta tillbaka de kritiserade utsagorna i 
sin skrift eller avgå som Stiftelsens missionsdirektor. I petitionstexten låg vid 
sidan av missnöjesyttringen en tydlig varning: de ekonomiska bidragen från 
dem till EFS:s yttre mission kunde fortsätta endast om riksorganisationen 
verkade på ”den gamla bibelsynens” grund.56 

Även VSM skrev under den gemensamma petitionen, trots att det under 
en tid verkar ha varit osäkert om denna regionala organisation verkligen 
skulle göra det. Lambert Jepsson (1860–1930), ledamot av VSM:s styrelse 
och en av tillskyndarna till petitionen, skrev i december 1908 i ett brev till 
Axel B. Svensson att han hoppades att den regionala organisationens styrelse 
skulle skriva under petitionen innan riksorganisationens sekreterare Knut 
Johan Montelius (1852–1923) kom ned till Skåne och eventuellt försökte 
påverka VSM:s styrelse att inte göra det. Jepsson hade till en början önskat 
en ännu skarpare petitionsskrivning, men hållit igen på sina önskemål då han 
menade att det skulle gynna saken om VSM, HLM och NSM gemensamt 

                               
55 Om VSM, HLM och NSM i bibelsynsstriden, se Larspers 2010. 
56 Till Styrelsen för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, Stockholm (kopia), bilaga 
till VSM sp 28.12.1908 § 3, A1A:1, EFSVSA, SkAF; J. Wittander till EFS 
21.1.1909 med bilaga, EI:171:252, EFSA, SSA; Lundqvist 1977, s 234. 
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kunde skriva under.57 Av honom sågs VSM som den svagare länken av de 
tre. Vi kan alltså konstatera att det redan mycket tidigt, i december 1908, går 
att belägga en kommunikation mellan kritiker ute i landet av EFS:s styrelses 
agerande och oppositionens mobiliserande aktör Axel B. Svensson i Stock-
holm.  

EFS:s styrelse behandlade organisationernas petition vid sitt sammanträde 
den 25 maj 1909. Styrelsen gick inte petitionen till mötes men lät meddela 
att den var tacksam för det ekonomiska stöd vilket genom åren kommit från 
de tre skånska organisationerna.58 

EFS:s styrelses svar på petitionen hösten 1908 lästes upp vid VSM:s of-
fentliga styrelsemöte under dess årshögtid i juni 1909. En viktig fråga vid 
årsmötet detta år var hur den regionala organisationen och i förlängningen 
dess lokala missionsföreningar skulle ställa sig angående den yttre mission-
en. Många lokala missionsföreningar var oroliga över hur riksorganisation-
ens styrelse agerat under bibelsynsstriden. Somliga av dem ville inte längre 
sända ekonomiska bidrag till EFS:s yttre mission, andra önskade ge Stiftel-
sens styrelse en tidsfrist innan gåvomedlen drogs in. Slutligen beslutade 
VSM:s styrelse sig för att göra ett uttalande där den rådde sina lokala miss-
ionsföreningar att inte avbryta relationen till EFS, åtminstone inte före dess 
nästa årsmöte. De lokala missionsföreningarna uppmanades att hellre, i av-
vaktan på vad som skulle hända, sätta in insamlade pengar för den yttre 
missionen på bank, än att sända dem till annat missionssällskap.59 Inför 
VSM:s årsmöte sommaren 1909 hade styrelsen i ett cirkulär till sina lokala 
missionsföreningar och understödjare deklarerat att den regionala organisat-
ionen för sin del stod fast vid ”den gamla bibelsynen”.60 För styrelsen var det 
viktigt att inför sina lokala missionsföreningar visa att organisationen höll 
fast vid denna.  

Även om VSM:s styrelse förhöll sig avvaktande verkade styrelsen under 
perioden 1908–1911 aktivt för att bevara enheten inom rörelsen i sitt område 
och för att denna skulle behålla sin relation till riksorganisationen. Tecken 
härpå är att styrelsen till sina större missionsmöten under dessa år bjöd in 
kända talare från både EFS och bibelsynsstridens opposition, senare EFSBV. 
Vid dessa möten framträdde oppositionens Axel B. Svensson och Johannes 

                               
57 Till Styrelsen för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, Stockholm (kopia), bilaga 
till VSM sp 28.12.1908 § 3, A1A:1, EFSVSA, SkAF; J. Wittander till EFS 
21.1.1909 med bilaga, EI:171:252, EFSA, SSA; L. Jepsson till Axel B. Svensson 
17.12.1908, C:11, ABSA, LLA. 
58 EFS sp 25.5.1909 § 4, AIIa:17, EFSA, SSA; vidimerat protokollsutdrag rörande 
EFS:s styrelses svar, bilaga till VSM prot 22.6.1909 § 5, A1A:1, EFSVSA, SkAF. 
59 VSM åmp 24.6.1909 § 7; Till Västra Skånes Missionsförenings medlemmar och 
befrämjare, tryckt cirkulär juli 1909, bilaga till VSM sp 9.7.1909 § 2, A1A:1, EFS-
VSA, SkAF. 
60 Till Västra Skånes Missionsförenings medlemmar och befrämjare, tryckt cirkulär 
april 1909, bilaga till VSM sp 7.4.1909 § 1, A1A:1, EFSVSA, SkAF. 



 147

Wittander (1847–1928), företrädare för Stiftelsen och ett antal församlings-
präster.61 I VSM:s styrelse satt inga präster.62 I den regionala organisationen 
och dess verksamhet var flera av EFS:s provinsombud i området på olika sätt 
engagerade.63 VSM önskade samverka med Svenska kyrkan i området och 
samverkade med EFS utan att vara ansluten till denna riksorganisation.64 

Som styrelseordförande för VSM verkade sedan 1899 folkskolläraren 
Anders Åberg (1857–1942). Han var även provinsombud för EFS, predikant 
i den lokala missionsföreningen i Helsingborg, redaktör för Skånes Miss-
ionsblad, hade tidigare verkat som reseombud för riksorganisationen, varit 
anställd som söndagsskolmissionär av VSM, HLM och NSM gemensamt 
och varit föreståndare för Skånes Predikantskoleförenings predikantskola.65 
År 1910 blev han ledamot av Stiftelsens styrelse. Åberg var aktad i konflik-
tens båda läger. Ett exempel på det är att han vid invalet i EFS:s styrelse blev 
nominerad av både riksorganisationens styrelse och EFSBV.66 I bibelsyns-
stridens sakfråga stod han för ”den gamla bibelsynen”, men förblev lojal mot 
Stiftelsen.67 Åbergs ställningstaganden bör således tolkas som att han visser-

                               
61 VSM prot 29-30.12.1908; sp 7.4.1909 § 2; åmp 23-24.6.1909 (ej paragrafindelat 
prot); prot 22.6.1910 § 9; sp 22.6.1910 § 4; åmp 24.6.1910; sp 7.8.1911 § 3; åmp 
22.6.1912 § 2, A1A:1, EFSVSA, SkAF; Skånes Missionsblad 15/1909, s 232-236, 
238-240; 13a/1910, s 205-207; 2/1911, s 29-32. Om Johannes Wittander, styrelse-
ordförande i NSM, ledamot i HLM:s och KUS:s styrelser och verksam i VSM som 
predikant, se Några drag ur redaktör J. Wittanders liv och verksamhet (1929). 
62 VSM åmp 1908-1916, A1A:1, EFSVSA, SkAF. 
63 Om EFS:s provinsombud i västra Skåne, se EFSÅ 1908, s 187-188. Om provins-
ombuds engagemang i den regionala organisationen, se VSM prot 1908-1916, 
A1A:1, EFSVSA, SkAF. 
64 VSM prot 1908-1916, A1A:1, EFSVSA, SkAF. 
65 Bakom Skånes Predikantskoleförenings predikantskola stod VSM, HLM och 
NSM. Även Kristianstads Traktatsällskap anslöt sig till denna satsning. Skolför-
eningen startade sitt arbete 1886. Planer på denna predikanstskola hade närts sedan 
1870 främst i rörelsen i västra Skåne. Skolan startade hösten 1886 i Hässleholm med 
Anders Åberg som föreståndare. År 1891 flyttades predikantskolan till Helsingborg 
och upphörde 1893 på grund av för få elever. Ett normalt lärår bestod av fem måna-
ders undervisning. En fortsättning av denna utbildning skedde i form av sommarkur-
ser för blivande predikanter, Thysell 1904, s 172-173, 175, 191; 1858-1908. Strödda 
drag ur N. Ö. Skånes Missionsförenings historia (1908), s 126-127, 130-131; San-
dell 1910; Åberg 1944, s 100-101. Om Skånes Missionsblad, se nedan. 
66 EFSBV åmp 8 och 10.6.1910 § 2, A1:1, ELM-BVA; Lundqvist 1977, s 246-247. 
67 Större delen av Anders Åbergs korrespondens, som skulle ha kunnat kasta ljus 
över Åbergs ståndpunkt i bibelsynsfrågan vid skilda tidpunkter, är tyvärr sedan 
länge förkomna, minnesanteckning efter samtal med Anders Åbergs släkting dom-
post em. docent Bengt Åberg, Lund, februari 2000, hos författaren. Viss korrespon-
dens till och från Anders Åberg finns bevarad i E1A, EFSVSA, SkAF (föreningsord-
förandens korrespondens 1871-1939) samt i ABSA, LLA (brev från Anders Åberg 
till Axel B. Svensson). Den för denna undersökning relevanta bevarade korrespon-
densen har använts. 
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ligen menade att Stiftelsens styrelse inte borde ha låtit ge ut Kolmodins skrift 
ens i distribution, men att han trots detta inte var beredd att ställa sig på op-
positionens, senare EFSBV:s, sida. Med tiden började dock oppositionens 
ledning undra över var Åberg egentligen stod i bibelsynsstriden.68 

Årsmötena 1912–1914 kom att avgöra VSM:s fortsatta ställning i bibel-
synsstriden. Styrelsemajoriteten klargjorde för den lokalt organiserade rörel-
sen att den regionala organisationen höll fast vid ”den gamla bibelsynen”. 
Däremot, menade styrelsemajoriteten, fanns det enskilda missionsvänner 
som misstänkliggjorde VSM och somliga av dess predikanter för att ha avvi-
kit från denna bibelsyn. I ett försök att hålla samman den regionala organi-
sationen betonades under 1912 års årshögtid åter vikten av enhet. Vid årsmö-
tet detta år föreslogs som traditionen bjöd omval med acklamation av styrel-
seledamöterna. En del ombud önskade dock sluten omröstning. Efter viss 
diskussion genomfördes omröstningen med slutna sedlar. Förfarandet visar 
på den spänning som nu fanns i VSM. Utfallet vid styrelsevalet blev att 
samtliga styrelseledamöter vilka kandiderat för omval blev omvalda. Styrel-
seordförande Anders Åberg omvaldes dock med enbart 88 av 123 avlagda 
röster. Man bör se detta valresultat som en protestyttring av den BV-
orienterade delen i organisationen. I Skånes Missionsblad, regional miss-
ionsstidskrift för VSM, HLM och NSM för vilken Åberg var redaktör, rap-
porterade Åberg att ett parti försökt att ändra den regionala organisationens 
styrelses sammansättning.69 Inom VSM pågick nu en maktkamp. Majoriteten 
av styrelsen ledd av Anders Åberg stod mot en BV-orienterad minoritet. Vid 
halvårsmötet i december 1912 betonade Johannes Wittander, predikant i 
VSM och styrelseordförande i NSM, att ”förförelse” var farligare för kyrkan 
än ”förföljelse”. Han menade att läran måste hållas ren och gjorde i detta 
tydliga kopplingar till den aktuella teologiska konflikten, dock utan att 
nämna den vid namn.70 

Inom VSM var bibelsynsstriden uppslitande. Nya Väktaren menade att 
många missionsvänner där accepterade att den regionala organisationen var 
kritisk till ”den nya bibelsynen” samtidigt som den önskade fortsätta sam-
verkan med EFS eftersom Åberg var ledamot i riksorganisationens styrelse.71  

Vid midsommaren 1913 samlades VSM åter till årsmöte. Vid styrelseva-
let, vilket även denna gång skedde med sluten omröstning, blev ledamoten 
Lambert Jepsson, tillika BV:s styrelseordförande, inte omvald varpå resesek-
reteraren i BV Per Hulthén (1882–1955) avsade sig sitt suppleantskap i den 

                               
68 L. Jepsson till A. B. Svensson 10.5.1909; 19.10.1910, C:11, ABSA, LLA. 
69 VSM åmp 23.6.1912 § 3, A1A:1, EFSVSA, SkAF; Skånes Missionsblad 9/1912, s 
142, 144; 13a/1912, s 208. 
70 Skånes Missionsblad 9/1913, s 137-142. 
71 Nya Väktaren 10/1913, s 131. 
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regionala organisationens styrelse.72 De BV-orienterade styrelseledamöterna 
hade i och med detta blivit utröstade eller självmant avgått. 

En dryg vecka efter detta årsmöte – den 3 juli 1913 – samlades den BV-
orienterade delen av VSM till ett möte i Ängelholm. Till detta möte kom 
över 150 personer från olika platser och lokala missionsföreningar i västra 
Skåne. Till ordförande för mötet valdes Lambert Jepsson. Axel B. Svensson 
var närvarande och yttrade sig även under diskussionen. Att Svensson valde 
att delta vid Ängelholmsmötet visar att han var väl underrättad om situation-
en i VSM och att han tillmätte vad som hände inom denna regionala organi-
sation stor betydelse. Mötet behandlades även i Nya Väktaren.73  

Ängelholmsmötet oroades av: 
 
a) att bland andra ordföranden för VSM:s styrelse, Anders Åberg, ställt sig 
positiv till EFS:s – som mötet menade – förändrade bibelsyn 
b) att VSM i en framtid skulle kunna komma att gå upp i denna riksorgani-
sation 
c) att av VSM:s sju styrelseledamöter en även var ledamot av Stiftelsens 
styrelse, fem var provinsombud för EFS och en var ombud för De Ungas 
Förbund (DUF) 
d) att anhängare av ”den gamla bibelsynen” uteslutits ur VSM:s styrelse och  
e) att anhängare av EFS genom hård agitation nu var i majoritet inom den 
regionala organisationens styrelse.74  
 
Under Ängelholmsmötet föreslog flera talare, att de lokala missionsför-
eningarna i västra Skåne inte borde ta emot predikanter vilka hörde till Stif-
telsen, då dessa ansågs bana väg för ”den nya bibelsynen”. Vid mötet med-
delades även att BV planerade att sända fler predikanter till detta område. 
Ängelholmsmötet beslutade enhälligt att anta en resolution som skulle tryck-
as och sändas som cirkulär till VSM:s predikanter och lokala missionsför-
eningar. Cirkulärskrivelsen betonade de lokala missionsföreningarnas själv-
ständighet och föreslog dessa att inte längre ekonomiskt understödja VSM, 
att om möjligt helt upphöra med sin relation dit, att undvika predikanter som 
stod för ”den nya bibelsynen” och att bilda syföreningar vilka skulle verka 
för BV.75 

                               
72 VSM åmp 23.6.1913 § 4, A1A:1, EFSVSA, SkAF; A. Åberg 1931, s 30. 
73 Ängelholmsmötet prot 3.7.1913, vidimerad avskrift, bilaga till VSM sp 24.9.1913 
§ 1, A1A:1, EFSVSA, SkAF; Nya Väktaren 8/1913, s 109. 
74 Ängelholmsmötet prot 3.7.1913, vidimerad avskrift, bilaga till VSM sp 24.9.1913 
§ 1, A1A:1, EFSVSA, SkAF; A. Åberg 1931, s 30-33. 
75 Ängelholmsmötet prot 3.7.1913, vidimerad avskrift, bilaga till VSM sp 24.9.1913 
§ 1, A1A:1, EFSVSA, SkAF; Nya Väktaren 8/1913, s 109. Om oppositionens beto-
nande av de lokala missionsföreningarnas självständighet och missionsvännernas 
rätt att protestera, se Nya Väktaren 2/1909, s 14. 
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VSM:s styrelse lät inte Ängelholmsmötets utsända cirkulär stå obesvarat. 
Vid sitt sammanträde i september 1913 författade den en egen skrivelse till 
sina lokala missionsföreningar och missionsvänner. Styrelsen önskade med 
detta cirkulär förmedla sin bild och tolkning av situationen. Den regionala 
organisationens styrelse pekade i sin skrivelse på att de gamla goda relation-
erna till de närliggande HLM och NSM på senare tid allvarligt försämrats 
och att BV, utan VSM:s styrelses vetskap eller tillåtelse, kallat 10 av dess 
predikanter till tjänst.76 

Utröstad ur VSM:s styrelse fortsatte BV:s styrelseordförande Lambert 
Jepsson sommaren 1914 att representera den lokala Ängelholms Missions-
förening vid den regionala organisationens årsmöte. Även Johannes Wittan-
der deltog vid detta årsmöte och hade rösträtt som VSM-predikant. Vid mö-
tet uppkom diskussion om styrelsens ansvarsfrihet. Årsmötet gav styrelsen 
ansvarsfrihet varefter Jepsson reserverade sig mot beslutet. Särskilt kritise-
rade han styrelsen för att ha sänt ut två cirkulär med anledning av Ängel-
holmsmötet. Han menade att styrelsen agerat felaktigt och krävde misstroen-
devotum. Wittander läste upp en skrivelse som flera av VSM:s predikanter 
undertecknat. Av skrivelsen framgår att dessa predikanter tänkte sluta att 
tjäna den regionala organisationen om inte styrelsen tog tillbaka gjorda utta-
landen eller om årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet. I den långa diskussion 
som följde visade det sig att majoriteten av ombuden försvarade VSM:s sty-
relses agerande. Därefter beslutade årsmötet att predikanter som verkade i 
enlighet med Ängelholmsmötets beslut vidare inte kunde arbeta för den reg-
ionala organisationen. Under årsmötet framfördes även kritik mot BV för 
dess agerande. Vid styrelsevalet, vilket även denna gång ägde rum genom 
sluten omröstning, stärktes Anders Åbergs position. Han blev omvald och 
fick flest röster.77 För Åberg innebar detta en revansch efter 1912 års års-
möte, då han visserligen blev omvald, men med låga röstsiffror. Under se-
nare delen av 1914 var den turbulenta bibelsynsstriden inom VSM över.78 Ett 
uttryck för att lugn åter rådde var att styrelsevalet vid årsmötet sommaren 
1915 på nytt skedde genom acklamation. Något krav på sluten omröstning 
ställdes inte. Samtliga styrelseledamöter som kandiderade för omval fick 
förnyat förtroende.79 Den opposition som tidigare funnits hade vid detta läge 
lämnat den regionala organisationen. 

                               
76 Till Västra Skånes Missionsförenings vänner och befrämjare, tryckt cirkulär sep-
tember 1913, bilaga till VSM sp 24.9.1913 § 1, A1A:1, EFSVSA, SkAF. 
77 VSM åmp 23.6.1914 inledningen, § 3-4, 12, A1A:1, EFSVSA, SkAF; Nya Väkta-
ren 7-8/1914, s 83; Skånes Missionsblad 17b/1914. 
78 VSM sp 28.12.1914 § 1; 30.3.1915 § 4, A1A:1; Till Västra Skånes Missionsför-
enings vänner och befrämjare, tryckt cirkulär i mars 1914, B2:1, EFSVSA, SkAF; 
A. Åberg 1931, s 30-34. 
79 VSM åmp 23.6.1915 § 2, A1A:1, EFSVSA, SkAF. 
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Jämfört med VSM:s agerande var vad som hände i Hässleholms Miss-
ionsförening (HLM) och Nordöstra Skånes Missionsförening (NSM) mer 
entydigt i det att dessa regionala organisationer tydligt ställde sig på opposit-
ionens sida i konflikten. Vid HLM:s årsmöten i januari 1909 och 1910 disku-
terades bibelsynsfrågan. De församlade försvarade med emfas ”den gamla 
bibelsynen”. Man menade att det ursprungliga evangeliet måste bevaras och 
att det inte fick förändras.80 Till den regionala organisationens större 
missionsmöten under bibelsynsstriden kallade styrelsen som talare Axel B. 
Svensson, Anders Åberg, Johannes Wittander, styrelseordförande i NSM och 
D. A. Ärnström, tidigare styrelseordförande i Kristianstads Traktatsällskap, 
sekreterare vid EFS:s expedition och under en tid tillskyndare av opposition-
en innan han svängde och gav Stiftelsens styrelse sitt stöd. Dessa stod samt-
liga för ”den gamla bibelsynen”. Svensson och Wittander var dessutom vik-
tiga företrädare för oppositionen och senare EFSBV och BV.81 Åberg och 
Ärnström förblev dock lojala med Stiftelsen. I Johannes Wittander hade både 
HLM och NSM en stark förespråkare för riksplanets opposition. Wittander 
var styrelseordförande i NSM, styrelseledamot i Kristliga Ungdomsförbun-
det i Sydsverige och styrelseledamot i HLM och predikant i VSM.82 En an-
nan viktig förespråkare för oppositionens uppfattning var den åldrige Per 
Truedsson, NSM:s styrelseordförande 1868–1887. Truedsson hade stort 
förtroende i delar av rörelsen i Skåne. Hans ställningstagande mot Stiftelsens 
utgivning av Kolmodins skrift var betydelsefullt.83  

HLM hade redan tidigare gjort tydliga uttalanden mot ”den nya bibelsy-
nen” och varit kritisk till EFS:s styrelses agerande. Men även om denna reg-
ionala organisation utgjorde en del av oppositionen i bibelsynsstriden lät 
dess styrelse ännu i januari 1911 årsmöteskollekten gå till EFS:s yttre miss-
ion. Ett år senare beslutade styrelsen däremot att enbart halva årsmöteskol-
lekten skulle tillfalla denna riksorganisations yttre mission medan resten 
skulle gå till kassan för den regionala organisationens nya missionshus i 
Hässleholm. Givetvis innebar byggandet av ett missionshus av den storlek 
HLM uppförde i Hässleholm stora utgifter, men beslutet att minska bidraget 
till Stiftelsens yttre mission var grundat på missnöje. Inför halvårsmötet 
sommaren 1913 och årsmötet i januari 1914 beslutades att kollekterna ode-

                               
80 HLM åmp 3-4.1.1909 samtalsfråga 1, § 1; 5-6.1.1910 inledningen, PB 2, 
ELMSAHä; EFS sp 25.5.1909 § 4, AIIa:17, EFSA, SSA; Skånes Missionsblad 
7a/1909, s 106-110; 8/1909, s 126-127; 7/1910, s 114-119; 24a/1910, s 381. 
81 Skånes Missionsblad 23b/1909; 7/1910, s 115; 17a/1910, s 277-281. Anders 
Åberg har i detta sammanhang setts som främst styrelseordförande för VSM, ej som 
representant för EFS. Om Ärnströms engagemang i bibelsynsstridens opposition, 
särskilt som ordförande för oppositionens möte i samband med EFS:s årsmöte 1909, 
se Lundqvist 1977, s 237, 244. Ärnström ville dock inte gå vidare och bilda EFSBV. 
82 Strödda drag Hässleholms Missionsförening 100 år (1959), s 48-49. Till Kristliga 
Ungdomsförbundet i Sydsverige har vi anledning att återkomma nedan. 
83 Strödda drag Hässleholms Missionsförening 100 år (1959), s 42-43. 
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lade skulle tillfalla den regionala organisationens egen kassa. Denna föränd-
ring är intressant att notera då årsmöteskollekten av tradition varit den reg-
ionala organisationens främsta sätt att ekonomiskt bidra till EFS:s yttre miss-
ion. Sommaren 1914 övergick HLM till att istället stödja BV:s yttre mission 
i Afrika.84 Vi ser här en successiv förändring i det att organisationen först 
minskade bidraget till Stiftelsens yttre mission, därefter att den upphörde 
med att bidra till denna och lät de insamlade medlen gå till sin egen kassa, 
till slutligen att den regionala organisationen började stödja BV:s yttre miss-
ion. Skiftet ägde stegvis rum under en period av två och ett halvt år, från 
januari 1912 till juni 1914, vilket får sägas ha varit en snabb och entydig 
överföring av ekonomisk lojalitet från EFS till BV.  

Men tidpunkten för HLM:s ställningstagande för BV kan preciseras ytter-
ligare. I januari 1914 nämndes missionssällskapet för första gången i den 
regionala organisationens protokoll. Styrelsen svarade då positivt på en be-
gäran från en av predikanterna om ett års tjänstledighet för att i Värmland 
verka för BV. Ett år senare gav styrelsen även en annan av predikanterna 
tjänstledigt för att göra predikoresor för missionssällskapet.85 I början av 
1914 hade HLM definitivt valt sida i konflikten. Vid denna tid markerade 
organisationen även tydligt avstånd från Kristianstads Traktatsällskap och 
EFS då dessas predikanter förbjöds att predika i HLM:s nya missionshus i 
Hässleholm.86 Här kan man observera att förbudet inte gällde VSM:s predi-
kanter. Det var vid denna tid ännu oklart hur den västskånska regionala or-
ganisationen slutligen skulle komma att ställa sig. 

Bidragande till HLM:s agerande var att inga präster satt i dess styrelse87 
och att inga av EFS:s provinsombud i området var engagerade i den region-
ala organisationen.88 Den regionala organisationen ville samverka med 
Svenska kyrkans församlingar i området.89 HLM hade visserligen före bibel-
synsstriden samverkat med EFS men var inte ansluten till denna riksorgani-
sation.90 

Ett liknande skeende som det i HLM möter vi hos NSM. Denna regionala 
organisation ville samverka med kyrkoförsamlingarna i området, tog redan 
tidigt avstånd från ”den nya bibelsynen” och utgjorde en del av oppositionen 
i bibelsynsstriden. Vid organisationens kvartalsmöte i oktober 1908 och vid 

                               
84 HLM sp 7.1.1911 § 1; 4.1.1912 § 1; 20.6.1913 § 4; 2.1.1914 § 3; 19.6.1914 § 3; 
4.1.1915 § 2, PB 3, ELMSAHä. 
85 HLM sp 2.1.1914 § 8; 4.1.1915 § 3, PB 3, ELMSAHä. 
86 HLM sp 5.1.1912 § 4; 2.1.1914 § 16; Stadgekommitté för missionshuset i Hässle-
holms användande prot 23.3.1912 § 1, PB 3, ELMSAHä. 
87 HLM åmp 1908-1916, PB 2-3, ELMSAHä. 
88 Om EFS:s provinsombud i HLM:s område, se EFSÅ 1908, s 187-188. Om att inga 
provinsombud var engagerade i denna regionala organisation, se HLM prot 1908-
1916, PB 2-3, ELMSAHä. 
89 HLM prot 1908-1916, PB 2-3, ELMSAHä. 
90 HLM prot 1908-1916, PB 2-3, ELMSAHä. 
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dess årsmöte i juli 1909 diskuterades i mötenas samtalsdel frågor som hörde 
samman med den teologiska konflikten. Styrelsen markerade då tydligt inför 
de lokala missionsföreningarna att den stod fast vid ”den gamla bibelsy-
nen”.91 Vid flera tillfällen under åren 1908–1911 skrev NSM:s styrelseordfö-
rande Johannes Wittander i Skånes Missionsblad att den regionala organisat-
ionen var emot ”den nya bibelforskningen”. Wittander menade att ”den nya 
bibelforskningen” och den från denna emanerande ”nya bibelsynen” skulle 
resultera i att folket förlorade sin tillit till Bibeln och den kristna tron. NSM:s 
styrelse såg tidskriften Nya Väktaren som ett skyddsvärn mot ”den nya bi-
belforskningen” och uppmanade predikanterna att sprida denna.92 NSM age-
rade även genom att drastiskt minska sina gåvor till EFS:s yttre mission. 
Genom att först minska och sedan helt upphöra med att sända dessa bidrag 
satte den regionala organisationen in den kraftigaste sanktionsåtgärd mot 
riksorganisationen som den förfogade över.93 

NSM fullföljde sitt tidigare agerande genom att stödja och samverka med 
BV. Vid den regionala organisationens årshögtid sommaren 1914 togs för 
första gången kollekt upp till BV:s yttre mission i Afrika.94 Bidragande till 
NSM:s inställning var att inga präster satt i denna regionala organisations 
styrelse95 och att inga av EFS:s provinsombud var engagerade i NSM eller 
dess verksamhet.96 Inom NSM blev Per Truedssons och Johannes Wittanders 
ovan redovisade ställningstaganden betydelsefulla. 

Men även om både HLM och NSM valde att samverka med BV valde de 
under undersökningsperioden att inte ansluta sig dit.97 Man kan notera att de 
från 1914 gav pengar till BV:s verksamhet och använde sig av sällskapets 
tjänster på samma sätt som de före 1912 gett medel till EFS och använt sig 
av dess tjänster, främst yttre mission och tryckt litteratur. Under perioden 
däremellan, åren 1912–1914, befann sig HLM och NSM i ett mellanläge där 
lojaliteten till, samverkan med och ekonomiska bidrag till Stiftelsen stegvis 
ersattes med motsvarande relation och ekonomiska stöd till BV. 

VSM, HLM och NSM hade under lång tid stått varandra nära. De såg sig 
som syskonorganisationer, bytte predikanter med varandra och sände dele-

                               
91 NSM kmp 25.10.1908 § 4; sp 9.1.1909 § 3; åmp 3-4.7.1909 § 4, PB 2, ELMSAHj. 
Om viljan att samverka med Svenska kyrkans församlingar i området, se NSM prot 
1908-1916, PB 2, ELMSAHj. 
92 Skånes Missionsblad 16/1908, s 253-254; 22/1908, s 365-366; 22/1909, s 364-
365; 23/1910, s 365-368. 
93 NSM kmp 24-25.10.1908 § 3; sp 2.7.1909 § 15; 28.10.1910 § 3, PB 2, ELMSAHj. 
94 NSM sp 3.7.1914 § 11; prot 1911-1914, PB 2, ELMSAHj. 
95 NSM åmp 1908-1916, PB 2, ELMSAHj. 
96 Om EFS:s provinsombud i NSM:s område, se EFSÅ 1908, s 187-188. Om att inga 
provinsombud var engagerade i denna regionala organisation, se NSM prot 1908-
1916, PB 2, ELMSAHj. 
97 HLM prot 1911-1916, PB 3, ELMSAHä; NSM prot 1911-1916, PB 2, ELMSAHj. 
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gationer eller hälsningar till varandras större missionsmöten.98 De liknade 
varandra även genom att de samverkade med EFS utan att ha anslutit sig och 
genom att vara lekmannaledda. Vid tiden för bibelsynsstriden hade de dessu-
tom en organiserad samverkan på två områden: de gav från 1883 tillsam-
mans ut den regionala missionstidskriften Skånes Missionsblad och de be-
drev gemensamt ungdomsarbete genom Kristliga Ungdomsförbundet i 
Sydsverige (KUS). Den fjärde regionala organisationen i Södra Götaland, 
Kristianstads Traktatsällskap (KTS), stod utanför denna samverkan och av-
vek även genom att vara ansluten till EFS samt genom att det fanns präster i 
dess styrelse. 

VSM, HLM och NSM valde att organisatoriskt koppla sitt ungdomsarbete 
till KUS. Vid ett större ungdomsmöte i området sommaren 1903 hade Axel 
B. Svensson, vid denna tid HLM-predikant, föreslagit att det borde bildas en 
regional struktur för ungdomsverksamhet i södra Sverige. Så skedde. KUS 
bildades i april 1905. Enligt ungdomsförbundets stadgar skulle VSM, HLM, 
NSM och Sunnerbo Härads Missionsförening i södra Småland99 utse varsin 
ledamot i förbundets styrelse, årsmötet fyra ledamöter varefter de åtta leda-
möterna skulle utse en nionde ledamot. Då man ansåg att den nionde leda-
moten skulle vara ung utsågs Axel B. Svensson, vid denna tid 26 år. Denne 
blev även redaktör för förbundets tidskrift Ungdomsbladet. KUS växte 
snabbt under de första åren. Till en början var relationen god mellan det syd-
svenska ungdomsförbundet och De Ungas Förbund (DUF). De såg varandra 
som syskonorganisationer. Efraim Rang, DUF:s ledargestalt, var en gärna 
hörd talare vid KUS:s större ungdomsmöten och Axel B. Svensson reste 
uppåt landet på predikoresor för DUF. Denna relation till DUF ändrades 
dock genom konflikten då KUS kom att stå oppositionen och senare BV nära 
medan DUF förblev i relation till Stiftelsen.100 

                               
98 VSM åmp 24.6.1908 § 8, A1A:1, EFSVSA, SkAF; HLM sp 19.6.1908 § 6, PB 2; 
sp 16.6.1911 § 5; 2.1.1914 § 13; 14.6.1914 § 15, PB 3, ELMSAHä; Västra Skånes 
Missionsförening 50 år (1906), s 112-113, 129-130; A. Åberg 1931, s 18; 1858-
1908. Strödda drag ur N. Ö. Skånes Missionsförenings historia (1908), s 56-57; 
Larspers 2010, s 46-48. 
99 Sunnerbo Härads Missionsförening, som, vilket namnet antyder, verkade i Sun-
nerbo härad i södra Småland, har inte klassificerats som regional organisation i 
denna undersökning då den var häradsmissionsförening. Den var med i samverkan 
kring KUS och använde ofta Skånes Missionsblad som kommunikationsväg. Se 
Några blad Sunnerbo härads missionsförening 50 år (1910); Brandt 1958. 
100 Skånes Missionsblad 15a/1908, sa 233-240; 13b/1910; 15/1910, s 238-239; 
17a/1910, s 263-264; Kristliga Ungdomsförbundet i Sydsverige 50 år (1955), s 7-20, 
28-31, 50, 53, 56-59; Strödda drag Hässleholms Missionsförening 100 år (1959), s 
125-126; 1858-1908. Strödda drag ur N. Ö. Skånes Missionsförenings historia 
(1908), s 133-135; A. Åberg 1931, s 19-21; Gustavsson & Hector & Nilsson & An-
dersson 2005, s 163, 181-196: Imberg 2010, s 91-92; Imberg 2011, s 41; Nilsson & 
Imberg 2011b, s 53. 
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Fram till 1914 understödde VSM den verksamhet KUS bedrev och deltog 
vid tillsättningen av dess styrelse. Ungdomsförbundet kom dock allt tydli-
gare att ställa sig på BV:s sida i bibelsynsstriden. Sommaren 1914 blev de av 
VSM stöttade ledamöterna i KUS:s styrelse, predikanten Axel Erlandsson 
(1867–1928) och disponent Nils Peter Persson (1865–1945), inte omvalda. 
Den regionala organisationen tog då initiativ till att bilda en egen regional 
ungdomsförening, Västra Skånes Missionsförenings Ungdomsavdelning, 
som kom att relatera till DUF. Att VSM:s företrädare i KUS:s styrelse inte 
blev omvalda var den händelse som resulterade i att VSM bildade en egen 
regional ungdomsorganisation. Planer i denna riktning hade dock funnits 
även före KUS:s årsmöte. HLM och NSM fortsatte att samarbeta med 
KUS.101 

VSM, HLM och NSM hade intagit olika positioner i bibelsynsstriden. De 
dock att under en tid tillsammans ge ut Skånes Missionsblad. Denna tidskrift 
försvarade ”den gamla bibelsynen” och hade VSM:s styrelseordförande An-
ders Åberg som redaktör.102 I den känsliga frågan om rörelsens relation till 
EFS eller till BV valde Åberg att i tidskriften inte beröra BV:s existens. Inte 
heller omnämndes litteratur som utgetts av detta missionssällskap, dock pre-
senterades vid några tillfällen litteratur från Nya Väktarens och KUS:s för-
lagsverksamhet. Litteratur utgiven av Stiftelsen lyftes däremot regelbundet 
fram i Skånes Missionsblad.103 I tidskriften skrevs alltså om EFS:s yttre 
mission, men ingenting om att BV startat egen sådan.104 Med tanke på den 
regionala missionstidskriftens ägarförhållande blev denna hållning i längden 
ohållbar. 

I början av 1915 möter vi det första uttalade missnöjet med innehållet i 
Skånes Missionsblad från någon av ägarorganisationerna. HLM:s styrelse-

                               
101 Nya Väktaren 7-8/1914, s 83-84; 9/1914, s 97-98; 3/1916, s 33-34; 4/1916, s 44-
45; 8/1916, s 86; Skånes Missionsblad 9/1916, s 139-142; A. Åberg 1931, s 22; 
Kristliga Ungdomsförbundet i Sydsverige 50 år (1955), s 56, 58. Om att VSM haft 
planer på att organisera sina lokala ungdomsföreningar på ett annat sätt redan före 
1914-års årsmöte för KUS, se VSM åmp 23.6.1913 § 9, A1A:1, EFSVSA, SkAF. 
Organ för VSM:s ungdomsarbete var Meddelande från Västra Skånes missionsför-
enings ungdomsavdelning 1915-1916 och från 1917 De ungas vän: organ för Västra 
Skånes missionsförenings ungdomsavdelning; Meddelanden från Västra Skånes 
missionsförenings ungdomsavdelning 1915-1916; De Ungas vän. Organ för Västra 
Skånes Missionsförenings ungdomsavdelning 1917-1919. 
102 Skånes Missionsblad 18/1909, s 299; 9/1910, s 154-157; 14/1910, s 219-221; 
21/1910, s 331-332; 1/1911, s 11-14; 4/1911, s 51-55, 64; 5/1911, s 108-110; 
8/1911, s 144; Västra Skånes Missionsförening 50 år (1906), s 116-117, 127, 178-
179. 
103 Skånes Missionsblad 1/1911, s 11-14; 9b/1911; 10/1911, 145-148; 22b/1913; 
17b/1914; 9b/1915; 1b/1916; 1911-1916. 
104 Skånes Missionsblad 23/1911, s 368; 13b/1913; 15/1913, s 239-240; 2/1914, s 
22-23; 2b/1914; 9/1914, s 142-144; 3b/1916; 5b/1916; 6/1916, s 102-104; 10b/1916; 
1911-1916. 
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sammanträde i januari detta år uttalade att många missionsvänner var miss-
nöjda med tidskriften. Styrelsen föreslog att en kommitté skulle tillsättas 
med representanter från de tre regionala organisationerna. Denna kommitté 
skulle sedan utse en person som hade att övervaka tidskriftens redigering. 
NSM:s styrelse ställde sig några dagar senare bakom detta förslag. VSM:s 
styrelse protesterade i slutet av januari kraftigt mot denna missnöjesyttring 
och klargjorde att den hade förtroende för Anders Åberg som redaktör. 
HLM:s styrelseprotokoll nämner inte i detalj hur missnöjet formulerades. En 
genomläsning av Skånes Missionsblads årgångar 1908–1916 visar att det 
rimligen inte kan ha rört sig om olika bibelsyn hos Åberg och hans vedersa-
kare, utan snarare hade att göra med om rörelsen skulle fortsätta att sam-
verka med EFS eller inte.105 Framför allt försvårades i kritikernas ögon 
Åbergs ställning som redaktör av att han var provinsombud för Stiftelsen och 
ledamot av dess styrelse. Innehållsmässigt framfördes kritik mot att Åberg i 
Skånes Missionsblad 1913 citerat den reformerte exegeten Frédéric Godet 
(1812–1900) i en artikel som behandlade Kristi förnedringsgestalt. Godets 
framställning ansågs inte vara luthersk. Godet bör emellertid karaktäriseras 
som en teologiskt konservativ exeget som försvarade en mer traditionell 
uppfattning.106 Annat som delar av rörelsen i landskapet Skåne kan ha reage-
rat negativt på – även om det inte uttrycktes offentligt i kritiken – var att 
Åberg i Skånes Missionsblad kritiskt granskat den tidigare beskrivna makt-
kampen inom VSM 1912–1914, en maktkamp där HLM, NSM och BV stod 
som förlorare.107 

Genom sitt arbete som redaktör för Skånes Missionsblad, eftersträvade 
Anders Åberg, förutom att sprida evangelium och kunskap om de tre ägaror-
ganisationernas verksamhet, att tidskriften skulle vara en brygga för att ena 
rörelsen i Södra Götaland och samtidigt positivt skriva om Stiftelsen. Åbergs 
strategi, som den kommer till uttryck i Skånes Missionsblad under åren 
1911–1916, var att han i tidskriften (a) drev ”den gamla bibelsynen”, (b) 
kritiserade ”den nya bibelsynen” utan att för den sakens skull låta skugga 
falla på EFS:s styrelse eller hur den agerat under den teologiska konflik-
ten,108 (c) visade att Stiftelsen gav ut bibellitteratur som företrädde ”den 
gamla bibelsynen”,109 (d) inte kritiserade, däremot förteg, BV:s bildande och 

                               
105 VSM sp 28.1.1915 § 2, A1A:1, EFSVSA, SkAF; Skånes Missionsblad 1908-
1916. 
106 Skånes Missionsblad 6/1913, s 87; 8/1913, s 127; 1908-1916; Nordöstra Skånes 
Missionsförening 75 år (1933), s 30; Åberg 1944, s 138. Om Frédéric Godets exege-
tik, se Godet 1878; 1890; 1895; 1901. 
107 Se särskilt Åbergs referat från VSM:s årsmöte 1912 i Skånes Missionsblad 
13a/1912, s 208. 
108 Skånes Missionsblad 1/1911, s 11-14; 4/1911, s 51-55; 5/1911, s 108-110; 
12/1911, s 177-179; 15/1913, s 230-235. 
109 Skånes Missionsblad 10/1911, s 145-148; 17b/1914. 
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verksamhet,110 (e) tydligt framhöll EFS:s och den nyevangeliska väckelserö-
relsens gemensamma historia genom att publicera Luther- och Roseniustex-
ter och berättelser ur den gemensamma historien111 och (f) publicerade rap-
porter från EFS:s yttre missionsfält.112 Åberg skrev även en del artiklar i 
vilka han allmänt – utan att explicit nämna bibelsynsstriden – betonade vik-
ten av de kristnas enhet och varnade för partisinne.113 

NSM:s och HLM:s kritik mot Anders Åbergs redaktörskap blev till sist 
alltför kännbar. I juli 1916 beslutades att Skånes Missionsblad skulle upp-
höra att utkomma i och med påföljande årsskifte. Den långa samverkan mel-
lan de tre regionala organisationerna VSM, HLM och NSM var därmed över. 
Åberg övergick i januari 1917 till att bli redaktör för VSM:s egen nystartade 
regionala missionstidskrift Bibelvännen. NSM och HLM valde vid samma 
tid att tillsammans starta Missionsbladet – organ för Hessleholms och N.Ö. 
Skånes Missionsföreningar för vilket Johannes Wittander blev redaktör.114 

I och med nedläggningen av Skånes Missionsblad i december 1916, men 
först då, var bibelsynsstridens organisatoriska del över i Södra Götaland. Att 
VSM, HLM och NSM, som samtliga var kritiska till ”den nya bibelsynen”, 
skilde sig åt i konfliktens organisatoriska del berodde till stor del på deras 
relation till EFS före och under striden. Ingen av de tre skånska regionala 
organisationerna var vid denna tid ansluten till Stiftelsen, men i VSM fanns 
ledande personer som på olika sätt var engagerade i EFS och som försvarade 
denna. Häri låg en viktig skillnad mellan VSM, HLM och NSM. Någon 
egentlig skillnad i bibelsyn eller hur kyrkolojaliteten skulle uttryckas fanns 
inte dem emellan. VSM, NSM och HLM kom att gå skilda vägar. VSM lie-
rade sig med EFS och HLM och NSM med BV, dock utan att ansluta sig. 
   När vi söker anledningar till att VSM valde EFS medan HLM och NSM 
valde BV fanns en skillnad mellan dem vad avser grad av lojalitet med EFS 
före bibelsynsstriden. Även om VSM inte var ansluten till Stiftelsen fanns 
starka band mellan dem. Ett viktigt sådant band mellan Stiftelsen och VSM 
var personen Anders Åberg som var ordförande i den regionala organisat-
ionens styrelse och ledamot av EFS:s styrelse. Som person kunde Åberg 

                               
110 Skånes Missionsblad 1911-1916, undantag gjordes dock för att meddela när Sun-
nerbo Härads Missionsförening gav medel till BV. 
111 Skånes Missionsblad 10/1911, s 156-160; 11/1911, s 170-171; 24/1911, s 371-
373; 13b/1913; 17/1913, s 257-259; 2/1914, s 24-27; 1/1916, s 15-16; 2/1916, s 17-
18. 
112 Skånes Missionsblad 23/1911, s 368; 9/1914, s 142-144; 7/1916, s 102-104. 
113 Skånes Missionsblad 17/1912, s 267-268; 3/1914, s 33-41. 
114 Missionsbladet sp 26.7.1916 § 1-3, HLM PB 1, ELMSAHä; Stadgar för Miss-
ionsbladet (1917); Skånes Missionsblad 17/1916, s 272; Bibelvännen 1/1917, s 1-2; 
Missionsbladet-organ för Hessleholms och N.Ö. Skånes Missionsföreningar 1/1917. 
Både Bibelvännen och Missionsbladet fick gå med Skånes Missionsblads sista 
nummer i december 1916 som bilagor, på det sättet kunde läsarna välja vilket organ 
de i fortsättningen önskade prenumerera på. 
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försvara och förklara Stiftelsens agerande i VSM. Någon motsvarande ta-
lesman för EFS fanns inte i HLM eller NSM. Där fick oppositionen fri talan. 
 
Kristianstads Traktatsällskap 
Kristianstads Traktatsällskap (KTS) intog under bibelsynsstriden en helt 
annan inställning än de nu nämnda regionala organisationerna i Södra Götal-
and. En delförklaring till denna inställning är att kopplingarna mellan trak-
tatsällskapet och EFS vid denna tid var gamla och starka. Sedan 1888 var 
KTS anslutet till riksorganisationen och sedan 1902 var dess biträdande sek-
reterare och reseombud, Carl August Hedlund (1854–1940), ordförande för 
traktatsällskapets styrelse. Han var under åren 1907–1928 även ledamot av 
Stiftelsens styrelse.115 Hedlund bör ses som en viktig enskild aktör vilken på 
olika sätt agerade för att KTS:s lojalitet med EFS skulle bestå. Någon en-
skild person som på motsvarande sätt representerade riksplanets opposition 
fanns inte i KTS.116 En annan viktig omständighet för denna regionala orga-
nisations agerande i den teologiska konflikten var även att den inte fanns 
med i det nära samarbete som VSM, HLM och NSM utvecklat genom 
åren.117 

Traktatsällskapets nära koppling till EFS påverkade givetvis denna reg-
ionala organisation och dess inställning i bibelsynsstriden. Till detta kommer 
att flera av EFS:s provinsombud i området på olika sätt var engagerade i 
KTS och dess verksamhet118 och att präster satt i dess styrelse.119 En annan 
viktig omständighet var att KTS önskade samverka mycket nära med områ-
dets kyrkoförsamlingar och inte uttryckte någon utrerad kyrkokritik.120 

KTS:s styrelse behandlade bibelsynsstriden första gången i februari 1909. 
Av protokollet framgår att styrelsen redan vid denna tid tagit EFS:s parti. 
Protokollet talar om ”den hänsynslösa agitation, som satts igång gentemot 
prof. A. Kolmodins återväljande i Stiftelsens styrelse”. Den regionala orga-
nisationens styrelse beslutade att ge sin ordförande C. A. Hedlund och sin 
sekreterare Johannes Thysell (1849–1937) i uppdrag att publicera en skri-
velse i sällskapets tidskrift Evangelisk-Luthersk Missionsväns marsnummer 
1909. I skrivelsen försvarades Kolmodin, inte minst därför att han betytt 

                               
115 Om C. A. Hedlund som ledamot i EFS:s styrelse, se EFSÅ 1907-1928. Detta 
innebar att två av de skånska regionala organisationerna, VSM och KTS, vid tiden 
för bibelsynsstriden hade styrelseordförande som samtidigt var ledamöter i EFS:s 
styrelse (Anders Åberg och C. A. Hedlund). 
116 Om Hedlunds agerande som styrelseordförande, se KTS prot 1908-1916, AI:3, 
KTSA, LLA. 
117 Larspers 2010, s 46-48. 
118 Om EFS:s provinsombud i KTS:s område, se EFSÅ 1908, s 187-189. Om att 
provinsombud var engagerade i denna regionala organisation, se KTS prot 1908-
1916, AI:3, KTSA, LLA. 
119 KTS åmp 1908-1916, AI:3, KTSA, LLA. 
120 KTS prot 1908-1916, AI:3, KTSA, LLA. 
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mycket för riksorganisationens inre och yttre mission. KTS:s styrelse beto-
nade Kolmodins personliga förtroende inom rörelsen och tonade ned bibel-
synsstridens teologiska skillnader. Traktatsällskapets styrelse uppmanade vid 
flera tillfällen sina predikanter, bokspridare och missionsvänner att inte bli 
redskap i striden.121 

Kolmodin bjöds av KTS:s styrelse in att predika vid flera större 
missionsmöten och medverkade vid sällskapets halvårsmöte i januari 
1910.122 I november 1911 presenterades Kolmodins arbete Johannesevange-
liets ursprung (1911) i Evangelisk-Luthersk Missionsvän. I presentationen 
framhölls att han i motsats till flera samtida exegeter försvarade evangelisten 
Johannes som författare till det evangelium som bär hans namn.123 

Som talare vid traktatsällskapets större missionsmöten kallades gärna för-
samlingspräster och företrädare för EFS. Sällskapets styrelse ställde sig även 
positiv till den föreslagna gemensamma tidskriften för EFS:s och Svenska 
kyrkans sjömansmissioner.124 Överlag betonade KTS mer samverkan med 
Svenska kyrkan på olika nivåer än vad de närliggande VSM, HLM och NSM 
gjorde.  

KTS hade inte varit med i den samverkan VSM, HLM och NSM haft 
kring Skånes Missionsblad eller Kristliga Ungdomsförbundet i Sydsverige 
(KUS). Traktatsällskapet gav ut en egen regional missionstidskrift och stöt-
tade själv sin ungdomsverksamhet genom att ge ut normalstadgar för ung-
domsföreningar, låta sina predikanter tala vid ungdomsmöten och anordna 
särskilda ungdomskurser och -samlingar. När KTS arrangerade ungdoms-
kurser önskade den regionala organisationen att dessa skulle ske i samverkan 
med församlingarnas präster, dvs. vara hela kyrkans ungdomsarbete.125 År 
1921 bildades Kristianstads Traktatsällskaps Ungdomsförbund, vilket skulle 
söka organisatorisk koppling till den regionala organisationen, till EFS och 
till DUF.126 
   En starkt bidragande orsak till att KTS förblev lojalt med Stiftelsen i kon-
flikten var alltså att den regionala organisationen sedan länge var ansluten 
till Stiftelsen. KTS försvarade redan från första stund EFS:s styrelse. Lojali-

                               
121 KTS sp 26.2.1909 § 13, AI:3, KTSA, LLA; Evangelisk-Luthersk Missionsvän 
3/1909, s 60-62; 5/1909, s 98-101. 
122 Evangelisk-Luthersk Missionsvän 1/1910, s 16; 2/1910, s 34-36. Johannes Thy-
sell var 1893-1926 redaktör för Evangelisk-Luthersk Missionsvän. Om J. Thysell, se 
Nordström 1938, s 39-60. 
123 Evangelisk-Luthersk Missionsvän 11/1911, s 226. 
124 KTS sp 3.8.1908 § 2; 26.2.1909 § 6, 12; 7.7.1909 § 5; 23.8.1909 § 5; 16.2.1910 § 
7; 27.2.1911 § 7; 14.10.1914 § 2, AI:3, KTSA, LLA. 
125 KTS åmp 1.7.1912 § 11, AI:3; F:4, KTSA, LLA. 
126 KTS sp 3.11.1920 § 8; 17.5.1921 § 1-2; 27.6.1921 § 4; åmp 28.6.1921 § 1, 6; sp 
10.11.1921 § 5-6; 22.5.1922 § 3, 6; KTS Ungdomsförbunds stadgar 1921 § 2, 4, 
KTS åmp 28.6.1921 § 6, AI:4, KTSA, LLA; Wessmark 1945, s 38-51. 
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tetsbanden till riksorganisationen var starka. KTS delade Stiftelsens konfess-
ionalitet och avvisade att denna skulle försnävas. 
 
Östra Smålands Missionsförening 
Östra Smålands Missionsförening (ÖSM) följde händelserna i bibelsynsstri-
den och påverkades av dem. Den regionala organisationen ställde sig på 
oppositionens sida och instämde i Axel B. Svenssons kritik av Kolmodin och 
EFS:s styrelse.127 Influerad av bibelsynsstriden och BV preciserade ÖSM 
1911 sina stadgar avseende konfessionaliteten. Man ville tydliggöra vad 
organisationen menade med evangelisk-luthersk tro och Bibelns ofelbarhet 
såsom varande Guds ord. De tidigare stadgarna utökades med en paragraf, § 
7, som på flera tryckspalter preciserade ÖSM:s uppfattning.128 Då inledning-
en och avslutningen av stadgarnas nya paragraf ger en viktig bild av den vikt 
ÖSM lade vid rätt bekännelse och bibelsyn finns skäl att citera delar därav:  

 
Då Guds ord och Kristi evangelium i denna tid dels förnekas och för-
aktas, dels fördunklas och förvändas, vill föreningen här anföra några 
af de viktigaste sanningar, vid hvilka den med Guds nåd och bistånd 
ämnar troget förblifva, nämligen: A) Att hela bibeln, såväl gamla som 
nya testamentets skrifter, icke allenast innehåller utan är Guds heliga 
och ofelbara ord.  

 
Efter detta följer utsagor om Kristi försoning, om dop och nattvard etc vilka 
tydligt visar på ÖSM:s evangelisk-lutherska och bibelcentrerade bekännelse. 
Därefter följer en exceptionell deklaration: 
 

Wäckes därför inom föreningen eller styrelsen förslag till förändring 
eller upphäfvande af paragrafen 7 punkterna A till och med J med un-
dermomenter och satser rörande bekännelsen, och sådant förslag med 
omröstning genomdrifves, har pluraliteten, som genomdrifvit sådant 
beslut, därigenom uteslutit sig själf ur föreningen och tillhör således 
icke längre densamma och får icke tillägna sig något af föreningens 
tillgångar.129 

 
ÖSM använde stadgarnas konfessionella avgränsning för att begränsa med-
bestämmandet på denna punkt. Om någon ville använda sitt stadgeenliga 
medbestämmande för att förändra konfessionaliteten hade den personen ute-
slutit sig själv ur föreningen. 
   Hos vissa ledande personer i BV närdes förhoppningar att ÖSM skulle 
komma att verka mycket nära BV, kanske till och med organisatoriskt an-
sluta sig till denna riksorganisation. Detta framgår av Axel B. Svenssons 

                               
127 Östra Smålands Missionsblad 1/1909, s 6. 
128 ÖSM åmp 2.7.1910 § 13; 1.7.1911 § 16; ÖSM stadgar 1911 § 7, ÖSM åmp 
1.7.1911 § 16, PB 1, ÖSMA; Rodén 1990, s 43. 
129 ÖSM stadgar 1911 § 7, ÖSM åmp 1.7.1911 § 16, PB 1, ÖSMA.  



 161

bevarade korrespondens.130 ÖSM och BV inledde 1911 ett samarbete angå-
ende söndagsskolverksamheten. För att stärka sitt arbete att stödja evange-
lisk-lutherska söndagsskolor samverkade missionssällskapet med Barntid-
ningen Senapskornet, som gavs ut av den regionala organisationen genom 
särskild redaktör.131 ÖSM valde även att i viss utsträckning samverka med 
BV:s yttre mission, bland annat genom att Bibeltrogna Vänners Missionstid-
ning under 1912 medföljde Östra Smålands Missionsblad som bilaga och att 
den regionala organisationen samlade in pengar till BV:s yttre mission. Nå-
got initiativ till att ansöka om anslutning till missionssällskapet togs dock 
inte.132 ÖSM gav inte medel enbart till BV:s yttre mission, utan understödde 
ekonomiskt även Svenska kyrkans missionsstyrelse, Svenska Israelsmission-
en, EFS och Svenska kyrkans sjömansmissioner och Stiftelsens, Svenska 
Missionssällskapets och Svenska kyrkans missionsarbete bland samer. Detta 
understöd skedde normalt genom att ÖSM spred information om dessa 
missionsinsatser och vidarebefordrade gjorda insamlingar.133 Om den reg-
ionala organisationen skulle läggas ned stipulerade stadgarna att kvarblivna 
ekonomiska medel skulle gå till Svenska kyrkans missionsarbete i Rho-
desia.134  

Av betydelse för ÖSM:s agerande i konflikten var organisationens tydliga 
försvar av den evangelisk-lutherska bekännelsen. Den regionala organisat-
ionen tillhörde den del av rörelsen på lokal och regional nivå som menade att 
EFS:s konfessionalitet blivit för vid. ÖSM påverkades av BV och förändrade 
till följd av bibelsynsstriden sina stadgar genom att förtydliga, dvs. försnäva, 
sin konfessionalitet. I de förändrade stadgarna kombinerade ÖSM medbe-
stämmande med bevarad konfessionalitet på ett extremt sätt genom att den 
som föreslog förändring av därmed automatiskt blev utesluten ur organisat-
ionen. 

I ÖSM:s styrelse satt vid denna tid inga präster,135 men provinsombud för 
EFS var på olika sätt engagerade i den regionala organisationen och dess 
verksamhet.136 Den regionala organisationen samverkade till viss del med 

                               
130 N. Jönsson till A. B. Svensson 19.7.1912, C:13; E. Tunström till dens. 17.4.1913, 
C:23; G. Rasén till dens. 19.4.1913, C:20, ABSA, LLA. 
131 BV sp 19.6.1911 § 3-4; 26-27.9.1911 § 15, A2:1, ELM-BVA. 
132 BV sp 26-27.9.1911 § 15, A2:1, ELM-BVA; Östra Smålands Missionsblad 
10/1911, s 79; 1/1912, s 8; 3/1912, s 16; 4/1912, s 31; 7/1912, s 54, 56; 10/1912, s 
80; Rodén 1962, s 44-45. 
133 ÖSM kassabok för den yttre missionen 1910-1925; åmp 29.6.1912 § 15, PB 1, 
ÖSMA. 
134 ÖSM stadgar 1911 § 8, ÖSM åmp 1.7.1911 § 16, PB 1, ÖSMA. 
135 Om ÖSM:s styrelsesammansättning vid denna tid, se ÖSM åmp 1908-1911, PB 
1, ÖSMA. 
136 Om EFS:s provinsombud i ÖSM:s område, se EFSÅ 1908, s 189-190. Om att 
provinsombud var engagerade i denna regionala organisation, se ÖSM åmp 1908-
1911, PB 1, ÖSMA; Engström 1913, s 119, 121. 
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Stiftelsen, men var inte ansluten till densamma.137 ÖSM samverkade med 
Svenska kyrkans församlingar i området, men framförde även kyrkokritik.138 
 
Gotlands Missionsförening 
Gotlands Missionsförening (GotlMF), som från 1882 var ansluten till EFS, 
ställde sig i bibelsynsstriden tidigt och tydligt på riksorganisationens styrel-
ses sida. Konfliktens frågor vållade varken oro eller protester vid förening-
ens årsmöten.139 Till ”den nya bibelforskningen” som sådan var GotlMF 
negativ.140 

Under hela bibelsynsstriden mottog GotlMF nya predikanter från Johan-
nelunds Missionsinstitut.141 De av den gotländska organisationens predikan-
ter som inte hade Stiftelsens kolportörsbetyg uppmanades att ansöka om 
detta.142 Sammantaget innebar detta att det hos GotlMF fanns konfessionellt 
förtroende för Johannelunds Missionsinstitut och riksorganisationen. 
GotlMF föreslog personer boende på Gotland att utses till EFS:s provinsom-
bud.143 Ledande representanter för riksorganisationen medverkade vid större 
missionsmöten på ön.144 

Utöver att GotlMF var ansluten till EFS sedan 1882 var flera av riksorga-
nisationens provinsombud på olika sätt engagerade i den regionala organisat-
ionen och dess verksamhet.145 I GotlMF:s styrelse satt vidare präster.146 

Våren 1910 mottog GotlMF en skrivelse från EFS ”med anledning af 
Axel B. Svenssons m. fl. sprängningsförsök af stiftelsen”. Missionsförening-
en beklagade vid sitt kvartalsmöte i april 1910 ”de splittringsförsök som 
gjorts och de strider som med anledning deraf förekommit.” Den beslutade 
att sända en skrivelse till EFS:s styrelse där GotlMF uttryckte sin tacksamhet 
”för den uthålliga kristliga sans och måtta” som styrelsen visat under de sen-
aste årens ”splittringsförsök”. Den regionala organisationen menade att 
”kristlig kärlek, mognad och ödmjukt lärjungasinne i betänklig grad” sakna-
des hos en del företrädare för oppositionen.147 

                               
137 ÖSM prot 1909-1911, PB 1, ÖSMA. 
138 ÖSM prot 1909-1911, PB 1, ÖSMA. 
139 GotlMf prot 1909-1911, AIa:2, GotlMfA, ViLA. 
140 GotlMf kmp 17.4.1909 § 5, AIa:2, GotlMfA, ViLA. 
141 GotlMf kmp 25-26.4.1908 § 4; 23.4.1910 § 6; 22.4.1911 § 2; hmp 27.1.1912 § 4; 
kmp 20.12.1912 § 8; 50 års-möte prot 9.8.1912 § 9, AIa:2, GotlMfA, ViLA. 
142 GotlMf åmp 15.7.1910 § 7, AIa:2, GotlMfA, ViLA. 
143 GotlMf hmp 27.1.1912 § 5, AIa:2, GotlMfA, ViLA. 
144 GotlMf kmp 24.10.1908 § 5; 17.4.1909 § 7; 20.4.1912 § 9, AIa:2, GotlMfA, 
ViLA. 
145 Om EFS:s provinsombud i GotlMf:s område, se EFSÅ 1908, s 196. Om att 
provinsombud var engagerade i denna regionala organisation, se GotlMf prot 1908-
1911, AIa:2, GotlMfA, ViLA. 
146 GotlMf åmp 1908-1911, AIa:2, GotlMfA, ViLA. 
147 GotlMf kmp 23.4.1910 § 3, AIa:2, GotlMfA, ViLA. 
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GotlMF och dess predikanter verkade även nära Svenska kyrkans försam-
lingar i Visby stift. Den kyrkokritik som präglade oppositionen i bibelsyns-
striden kan inte spåras i den gotländska regionala organisationen. Biskop K. 
H. Gez. von Schéele (1838–1920) och flera präster i stiftet önskade att pre-
dikanterna skulle bistå med predikohjälp i församlingarna.148 Biskop von 
Schéele blev även anmodad att hålla tal i domkyrkan vid missionsförening-
ens 50-årsjubileum sommaren 1912.149 

En av anledningarna till att tog GotlMF ställning för EFS i den teologiska 
konflikten var alltså att det sedan tidigare fanns starka lojalitetsband mellan 
den gotländska organisationen och riksorganisationen. GotlMF litade kon-
fessionellt på Stiftelsen. Sedan 1882 var den regionala organisationen anslu-
ten till EFS. Detta bidrog till GotlMF:s lojalitet med riksorganisationen. Den 
regionala organisationen använde sig av Stiftelsens ledande personer som 
talare vid sina stora missionsmöten och anställde predikanter från Johan-
nelunds Missionsinstitut. GotlMF var tveksam till mycket i ”den nya bibel-
synen” och menade att EFS hamnat rätt i sin konfessionalitet, den skulle inte 
försnävas.  
 
Örebro Läns Ansgarieförening 
Örebro Läns Ansgarieförening (ÖrLAF) var sedan 1875 ansluten till EFS. 
Denna långa relation hade byggt en lojalitet mellan de båda. I ÖrLAF:s sty-
relse satt vid denna tid präster150 och Stiftelsens provinsombud i området var 
på olika sätt engagerade i den regionala organisationen och dess verksam-
het.151 

ÖrLAF:s styrelse kände under bibelsynsstriden konfessionellt förtroende 
för riksorganisationens styrelse.152 Den regionala organisationen sände om-
bud till Stiftelsens årsmöten och stödde då dess styrelse.153 Överhuvudtaget 
finns från denna tid ingen kritik mot EFS:s styrelse eller mot Kolmodin.154 
Den regionala organisationen ville samverka med Svenska kyrkans försam-
lingar i området. Inget av den kyrkokritik som fanns inom bibelsynsstridens 
opposition kan märkas i ÖrLAF.155  

                               
148 GotlMf hmp 27.1.1912 § 2, AIa:2, GotlMfA, ViLA. Om biskop von Schéele, se 
Hidal 1977 
149 GotlMf kmp 20.4.1912 § 3, AIa:2, GotlMfA, ViLA. 
150 ÖrLAF åmp 1908-1911, AI:1, ÖrLAFöA, ACÖ. 
151 Om EFS:s provinsombud i ÖrlAF:s område, se EFSÅ 1908, s 184-185. Om att 
provinsombud var engagerade i denna regionala organisation, se ÖrLAF prot 1908-
1911, AI:1, ÖrLAFöA, ACÖ. 
152 ÖrLAF sp 9.9.1908 § 3; 15.12.1909 § 5; 19.12.1910 § 2, AI:1, ÖrLAFöA, ACÖ. 
153 ÖrLAF sp 23.5.1909 § 5; åmp 17.1.1910 § 12; sp 9.1.1911 § 7, AI:1, ÖrLAFöA, 
ACÖ. 
154 ÖrLAF prot 1908-1911, AI:1, ÖrLAFöA, ACÖ. 
155 ÖrLAF prot 1908-1911, AI:1, ÖrLAFöA, ACÖ. 
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Det nära samarbetet mellan ÖrLAF och riksorganisationen var tydligt 
också på den yttre missionens område. I den yttre missionen hade den reg-
ionala organisationen under lång tid ekonomiskt understött de av EFS ut-
sända Eritreamissionärerna Regina (f. Johansson, 1857–1943) och Marcus 
Germei (1861–1924). Makarna Germei hörde till en grupp missionärer som i 
januari 1912 övergick från att vara i Stiftelsens tjänst till att arbeta för BV:s 
yttre mission. Då de således inte längre verkade för EFS beslutade ÖrLAF:s 
styrelse att dra in understödet till dem och lät de insamlade medlen gå till 
Stiftelsens yttre mission i Ostafrika utan att ange någon särskild missionär. 
Makarna Germeis övergång till BV ställde den regionala organisationen i en 
valsituation; ÖrLAF hade att välja mellan att avbryta understödjandet av två 
missionärer till vilka den hade en 20-årig relation och vara lojal med EFS, 
eller fortsätta att understödja dem och minska, alternativt upphöra, med un-
derstödet till riksorganisationens yttre mission. Den regionala organisationen 
valde att förbli lojal med Stiftelsen.156 
 
Södra Hälsinglands Missionsförening 
Även Södra Hälsinglands Missionsförening (SHälsMF) ställde sig på EFS:s 
styrelses sida i bibelsynsstriden. Under de turbulenta åren kallade man där 
flera av Stiftelsens ledande företrädare – bland dem Kolmodin – och miss-
ionärer som talare till sina missionsmöten i Hälsingland.157 

SHälsMF hade en tydlig kyrkolojal framtoning. Verksamheten skedde i 
nära samverkan med kyrkoförsamlingarna i södra och västra Hälsingland. 
När styrelsen gjort upp resplaner för predikanterna skickades information om 
dessa resplaner till prästerna i området. Det är tydligt att styrelsen önskade se 
organisationens arbete som en integrerad del av Svenska kyrkans totala 
verksamhet i området. Under perioden 1903–1913 var en av kyrkoherdarna 
där, Gösta Jonzon (1855–1937) i Ljusdal, styrelseordförande för SHälsMF. 
Jonzon ingick i en lång rad av kyrkoherdar som varit styrelseordförande.158 
SHälsMF hade präster i sin styrelse159 och EFS:s provinsombud i området 
var på olika sätt engagerade i den regionala organisationen och dess verk-

                               
156 ÖrLAF prot 1911-1912, AI:1, ÖrLAföA, ACÖ; Samuelsson 1965, s 22; Hell-
ström 1987, s 55. Regina Germei (f. Johansson) var född i Götlunda, Örebro län, 
Samuelsson 1965, s 22  Om paret Germei, vilka tjänstgjorde som BV:s missionärer i 
Eritrea 1912-1922, se Menghestu 2003, s 24-46, 66-72; Lundström & Gebremedhin 
2011, s 95, 219, 473; Imberg & Einarsson & Gunnarsson 2011, s 484. 
157 SHälsMF sp 24.4.1909 § 3; 12.4.1910 § 3 AI:2, SHälsMFA, AG. 
158 SHälsMF sp 18.9.1903 § 1; 23.10.1910 § 2, AI:2, SHälsMfA, AG; Lind 1938, s 
57-66. 
159 För SHälsMF:s styrelsesammansättning vid denna tid, se SHälsMF åmp 1908-
1911, AI:2, SHälsMFA, AG. 
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samhet.160 Inom den hälsingska regionala organisationen fanns inte samma 
rädsla för samverkan med Svenska kyrkan som kännetecknade oppositionen 
i konflikten. Tvärtom önskade SHälsMF denna samverkan.161 

En kort tid innan bibelsynsstriden började startade inom SHälsMF en dis-
kussion om den inte borde ansöka om anslutning till EFS efter att alltsedan 
1860-talet ha samverkat med denna. Frågan om anslutning hade väckts i 
Hälsingland 1907. Förespråkarna, däribland styrelsen, framhöll våren 1908 
att anslutning inte skulle innebära att den regionala organisationen blev be-
roende av Stiftelsen, men att SHälsMF därigenom kunde få mer hjälp av 
denna.162 Årsmötet 1908 ställde sig i huvudsak positivt och ansökan sändes 
in. Riksorganisationens expedition svarade rutinmässigt att den önskade få 
uppgifter om den regionala organisationens styrelsesammansättning och 
stadgar.163 Det kvarlämnade källmaterialet ger ingen förklaring till varför 
den påbörjade anslutningsprocessen kom att stanna av. Detta var inte första 
gången som den hälsingska organisationen allvarligt övervägt att ansluta sig 
till EFS, men saken fullföljdes inte förrän 1935.164 Dock kan vi här konsta-
tera att rörelsen på det regionala planet i södra och västra Hälsingland under 
den teologiska konflikten vid flera årsmöten allvarligt diskuterade att ansluta 
sig. Någon konfessionell tveksamhet med anledning av riksorganisationens 
styrelses eller Adolf Kolmodins agerande i bibelsynsstriden går inte att spåra 
i det bevarade källmaterialet.165 
 
Jämtlands Läns Lutherska Missionsförening 
Bibelsynsstriden fick inga större återverkningar i Jämtlands Läns Lutherska 
Missionsförening (JämtlLLMF). Inga BV-föreningar bildades i Jämtland 
eller Härjedalen vid denna tid. I Ragunda kom dock några medlemmar av 
den lokala missionsföreningen att övergå till BV.166 Tidigare forskning har 
förklarat att BV inte fick något egentligt genomslag i området med att Jämt-
lLLMF bibelsynsmässigt låg nära BV och att det därför inte fanns något 
utrymme för oppositionen eller för missionssällskapets verksamhet i Jämt-
lands län.167 Så kan vara, men analysen måste breddas: 

                               
160 Om EFS:s provinsombud i SHälsMF:s område, se EFSÅ 1908, s 178-181. Om att 
provinsombud var engagerade i denna regionala organisation, se SHälsMF prot 
1908-1911, AI:2, SHälsMFA, AG. 
161 SHälsMF prot 1908-1911, AI:2, SHälsMFA, AG. 
162 SHälsMF åmp 30.6.1907 § 7; sp 27.5.1908 § 3, AI:2, SHälsMFA, AG. 
163 SHälsMF åmp 28.6.1908 § 6; sp 11.12.1908 § 2, AI:2, SHälsMFA, AG. 
164 EFS sp 1908-1911, AIIa:17-18, EFSA, SSA; SHälsMF prot 1908-1925, AI:2-3, 
SHälsMFA, AG; Lind 1938, s 106-108. 
165 SHälsMF prot 1907-1908, AI:2, SHälsMFA, AG. 
166 Gunnervall & Eklöv & Källberg 1964, s 84; Sahlberg 1982, s 141. 
167 Sahlberg 1982, s 141. 
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JämtlLLMF:s styrelse bjöd in präster och representanter för både EFS och 
Svenska kyrkans missionsstyrelse att tala vid föreningens årsmöte.168 Man 
vände sig även till Johannelunds Missionsinstitut för att få nya predikanter169 
och samverkade nära med Stiftelsens reseombud.170 Det fanns således ett 
starkt konfessionellt förtroende för Stiftelsen och Johannelund inom rörelsen 
i Jämtland och Härjedalen. Den regionala organisationen hade varit ansluten 
till EFS sedan 1875 varför en lojalitet med denna byggts upp i JämtlLLMF. 
Missionsföreningen verkade även nära länets kyrkoförsamlingar. Årsmötet 
1910 betonade att predikanterna i planeringen av sin verksamhet skulle sam-
råda med församlingarnas prästerskap.171 I organisationens nya stadgar, som 
fastställdes av årsmötet detta år, stod det att den jämtländska organisationen 
verkade ”i anslutning till Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och Svenska 
kyrkans Missionsstyrelse.”172 Kollekten vid JämtlLLMF:s årsmöte skulle i 
lika delar fördelas mellan EFS:s yttre mission, Svenska kyrkans missionssty-
relse och den egna verksamheten.173 I JämtlLMF:s styrelse fanns präster174 
och flera av EFS:s provinsombud i området var på olika sätt engagerade i 
den regionala organisationen och dess verksamhet.175 

Men inom JämtlLLMF var en förändring på gång. Carl-Erik Sahlberg har 
i sin forskning delat in de lokala missionsföreningarna i Jämtland och Härje-
dalen i tre grupper: 
 

a) missionsföreningar vilka initierats av det lokala prästerskapet under 
1800-talets senare del där prästen var styrelseordförande 

b) missionsföreningar startade av lekmän med nära koppling till kyrko-
församlingen 

c) missionsföreningar eller ”kristliga ungdomsföreningar” bildade av 
yngre lekmän under 1900-talets första decennier som ett utflöde av 
den väckelserörelse bland ungdomen som på det nationella planet 
fick organisatoriskt uttryck i De Ungas Förbund (1902). I ungdoms-
föreningarnas styrelser satt normalt inte präster och föreningarna var 

                               
168 JämtlLLMF sp 3.4.1908 § 2; 6.4.1909 § 2; 7.4.1910 § 4; 14.1.1911 § 2, A2:1, 
EJA, FAJ. 
169 JämtlLLMF sp 6.4.1909 § 4; 4.6.1909 § 3, A2:1, EJA, FAJ. 
170 JämtlLLMF sp 17.9.1908 § 2; 28.8.1909 § 2, A2:1, EJA, FAJ. 
171 JämtlLLMF åmp 29.6.1910 § 7, A2:1, EJA, FAJ. 
172 JämtlLLMF åmp 29.6.1910 § 6, A2:1, EJA, FAJ. 
173 JämtlLLMF sp 2.7.1908 § 2, A2:1, EJA, FAJ. 
174 För JämtlLLMF:s styrelsesammansättning vid denna tid, se JämtlLLMF åmp 
1908-1911, A2:1, EJA, FAJ. 
175 För EFS:s provinsombud i Jämtlands län, se EFSÅ 1908, s 192-194. För EFS:s 
provinsombuds engagemang i JämtlLLMF, se JämtlLLMF prot 1908-1911, A2:1, 
EJA, FAJ. 
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ofta mer kyrkokritiska och representerade en mer självständig håll-
ning i sin relation till kyrkan.176 

 
Från sekelskiftet 1900 dominerades de nya lokala föreningarna i JämtlLLMF 
av kategori (c). På sikt innebar detta att de lokala missionsföreningarnas och 
i förlängningen den regionala organisationens självständighet i relation till 
kyrkosamfundet kom att förstärkas. 

Att JämtlLMF ställde sig på EFS:s styrelses sida i bibelsynsstriden be-
rodde bland annat på att det fanns starka lojalitetsband mellan den jämt-
ländska regionala organisationen och Stiftelsen till vilken den var ansluten. 
Det konfessionella förtroendet för EFS och Johannelund var starkt inom 
JämtlLMF. Rörelsen i Jämtland och Härjedalen var inte lika kyrkokritisk 
som BV utan arbetade nära Svenska kyrkans församlingar. 
 
Den nyevangeliska väckelserörelsen i Västerbottens och Norrbottens län  
Inte heller i Övre Norrland fick bibelsynsstriden samma sprängkraft som på 
riksplanet eller i Södra Götaland och Sydöstra Götaland. I Västerbottens och 
Norrbottens län kom istället vid denna tid relationen mellan EFS (inklusive 
DUF) och Svenska kyrkans församlingar att stå i centrum utifrån en tillväx-
ande konkurrenssituation dem emellan. Då detta skeende var viktigt då det 
på sikt både stärkte Stiftelsens organisation samtidigt som EFS:s relation till 
Svenska kyrkan ytterligare problematiserades har framställningen här tillåtits 
vara extra fyllig.  

Den tidigare nära relationen i Övre Norrland mellan kyrkoförsamlingarna 
och Stiftelsen kom från sekelskiftet 1900 att förändras. Enhetssamhället hade 
levt kvar längre i detta område än i många andra delar av landet. ”Den kyrk-
ligt färgade bondekonservatismen” i Västerbottens län hade länge hämmat 
strejker och oro på arbetsplatser, men enhetskulturen i samhället bröts från 
sekelskiftet 1900. Enheten byttes på det religiösa området i dragkamp mellan 
EFS (inklusive DUF) och kyrkoförsamlingarna om främst insamlingarna för 
den yttre missionen och organiserandet av ungdomsverksamheten.177 

Från sekelskiftet 1900 gick EFS in för att bilda egna missionsföreningar 
även i Västerbottens och Norrbottens län. Detta ökade misstron mellan kyr-
koförsamlingarna och riksorganisationen (inklusive DUF).178 År 1895 fanns i 
Övre Norrland enbart fem lokala missionsföreningar anslutna till Stiftelsen. 
Däremot fanns det provinsombud för riksorganisationen i 25 församlingar 
och 21 av stiftets kyrkoherdar och kontraktsprostar hade ett sådant uppdrag. 

                               
176 Sahlberg 1982, s 142-143. 
177 Lundqvist 2008, s 192-195. Denna konkurrens om organiseringen av den kristna 
ungdomsverksamheten fanns även i det närliggande norra Ångermanland, Wikmark 
1968, s 106-117, 123-130, 152-154, 163-165. 
178 Lundqvist 1977, s 160-172; Carlsson 1979, s 62-65, 67, 101-117, 125-130, 138-
176. Carlsson 1979 följer händelseutvecklingen även efter denna undersöknings 
tidsavgränsning. 
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I Övre Norrland hade provinsombuden varit EFS:s primära kontaktyta med 
rörelsen på lokalplanet. Före 1908 fanns det inga regionala organisationer för 
rörelsen i landsdelen.179 

År 1890 bildades Piteå stads Evangelisk-Lutherska Missionsförening som 
– till skillnad från landsförsamlingens förening – år 1892 lät sig anslutas till 
EFS. Piteåföreningen stod under prästerligt ordförandeskap och samverkan 
mellan föreningen och kyrkoförsamlingen var god, men denna lokala för-
enings anslutning till riksorganisationen var inledningen till något nytt i 
Övre Norrland. I och med detta påbörjade Stiftelsen en förändring mot att få 
en egen samfundsliknande struktur där.180 

Det som vid denna tid särskilt påverkade relationen mellan EFS och 
Svenska kyrkan var bildandet av kristna ungdomsföreningar. På detta om-
råde blev det nästan kapplöpning och konkurrens dem emellan. I Skellefteå 
församling bildades från sekelskiftet 1900 flera ungdomsföreningar vilka 
anslöt sig till DUF. Den första, med namnet De våra, bildades 1897 och 
anslöts till DUF 1903. Fram till 1906 bildades 11 ungdomsföreningar i Skel-
leftebygden som anslöts till DUF. DUF-företrädarna Efraim Rang och Jo-
hannes Rinman (1873–1944) besökte området, höll kurser och predikade. 
Detta bidrog till att ytterligare ungdomsföreningar bildades. I de byar där 
DUF-anslutna ungdomsföreningar blev starka grundades senare lokala miss-
ionsföreningar som anslöt sig till EFS. Ett annat resultat av dessa DUF-
föreningar var att flera ungdomar från Skellefteområdet framöver började 
studera på Johannelunds Missionsinstitut och senare kom att verka som pre-
dikanter för Stiftelsen, bland annat i sin hembygd.181 

År 1898 kallade EFS den första lekmannen i Skellefteområdet att vara 
provinsombud. Tidigare hade där uteslutande präster haft detta uppdrag. 
Sedan följde ytterligare lekmän och det blev till sist fler lekmän än präster 
som var provinsombud där. En betydelsefull skillnad var att lekmannapro-
vinsombuden kunde inta en friare ställning till kyrkoförsamlingarna än vad 
de prästerliga kunde eller ville.182 

Vid tiden för bibelsynsstriden fick DUF och i förlängningen EFS sina 
första regionala organisationer i Övre Norrland. Dessa blev viktiga för det 
kommande. År 1902 bildades en förening för Stiftelsens predikanter, ”Fos-
terlandsstiftelsens Predikantförening i Norrbotten”. Inga präster fanns med 
vid bildandet. Denna omständighet visar att predikanterna nu kände frihet att 
agera på egen hand även utan prästernas stöd. EFS:s styrelse var först nega-
tiv till bildandet av denna predikantförening. Två av norrbottenspredikanter-
na kallades under riksorganisationens årskonferens i Stockholm till dess 
styrelseordförande Carl Ulrik Widström för att samtala om initiativet, men 

                               
179 Lundqvist 2008, s 152-153. 
180 Carlsson 1979, s 62-64. 
181 Lundqvist 2008, s 238-245. 
182 Lundqvist 2008, s 224-230. 
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lugnad av att predikanterna genom föreningsbildandet enbart skulle stötta 
varandra, lät Widström saken bero. Den norrbottniska predikantföreningen 
skulle komma att öka sammanhållningen mellan predikanterna i länet men 
även främja riksorganisationens intressen där. Predikantföreningen blev en 
viktig grund för bildandet av Norrbottens Evangelisk-Lutherska Ungdoms-
förbund (NorrbELUF) 1908.183 Syftet med denna var att samordna de DUF-
anslutna ungdomsföreningarna i Norrbottens län, men kom även att mer 
allmänt verka för EFS och dess intressen i området. Alla präster i Norrbot-
tens län inbjöds att vara medlemmar, men enbart sex blev det. Initiativet till 
NorrbELUF togs av Stiftelsens reseombud Jonas Nordin (1866–1924) och 
riksorganisationens predikant Erik August Aspberg (1872–1927). Vid grun-
darmötet i Luleå sjömanskyrka i augusti 1908 sjöngs ur Sions Toner, inte ur 
psalmboken, och redan då uttrycktes tydligt att den nya regionala organisat-
ionen önskade ansluta sig till EFS och till DUF.184 I de stadgar som antogs 
uttrycktes att ”Norrb. Ev. Luth. Ungdomsförbund, som anslutit sig till Ev. 
Fosterl. Stiftelsen o De Ungas Förbund” ville samordna personer, som på 
Guds ords och den evangelisk-lutherska bekännelsens grund önskade ”för 
barnens o ungdomens eviga väl”, skapa en ”ordnad ungdomsverksamhet” 
och ”deltaga i en sant kyrklig missionsverksamhet”.185 Till den norrbottniska 
regionala organisationen kunde lokala ungdomsföreningar och enskilda per-
soner ansluta sig. Anslutna lokala ungdomsföreningar skulle få sända ombud 
till årsmötet vilket var dess högsta beslutande instans.186 

NorrbELUF skulle komma att bli ett mäktigt verktyg för EFS:s och 
DUF:s intressen i länet. Det fanns dock vid bildandet och åren närmast där-
efter en dubbelhet i dess framtoning. Den regionala organisationen fick näm-
ligen även en tydligt kyrklig hållning, när flera av länets präster anslöt sig till 
den som enskilda medlemmar.187 Många präster var också positiva till att i 
sina församlingar anordna organisationens årsmöten och stora ungdoms- och 

                               
183 Regional organisation för rörelsen i Norrbottens län bildad 1908. NorrbELUF 
gav från 1914 ut Ungdomstiden som regional missionstidskrift. Om NorrbELUF:s 
bildande och första tid, se Jubileumsåret. Norrbottens ev.-lutherska ungdomsför-
bund 10 år (1918); Minnesskrift. Norrbottens ev.-luth. Ungdomsförbund 1908-1933; 
Backlund 1989, s 36-45; Carlsson 1979, s 101-103. 
184 NorrbELUF prot 15.8.1908 § 1-11, AIa:1, EFSMUNA, FArNo; Carlsson 1979, s 
101-103. Bildandet av Norrbottens predikantförbund hade föregåtts av att Gustaf 
Höijer (1849-1898), kyrkoherde i Piteå, år 1892 kallat samman kolportörer och 
präster i Norrbotten och norra Västerbotten till ett möte där. Dessa bildade en predi-
kantförening med uppgift att komma samman varje år. Föreningen upphörde dock 
efter några år, Carlsson 1979, s 57, 101. 
185 NorrbELUF stadgar 1908 § 1, NorrbELUF prot 15.8.1908 § 6, AIa:1, 
EFSMUNA, FArNo. 
186 NorrbELUF stadgar 1908 § 2, 7, NorrbELUF prot 15.8.1908 § 6, AIa:1, 
EFSMUNA, FArNo. 
187 NorrbELUF åmp 9.7.1909 § 4, AIa:1, EFSMUNA, FArNo. 
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missionsmöten.188 Den nära samverkan med kyrkoförsamlingarna var viktig 
för den regionala organisationen. Flera möten hölls under de första åren i 
kyrkor eller församlingshem och det hände att styrelsemöten hölls i kyrkor-
nas sakristior eller församlingarnas pastorsexpeditioner. Med tiden kom dock 
alltfler möten att hållas i bönhus och skolhus, dvs. i lokaler som på ett annat 
sätt kunde kontrolleras av NorrbELUF.189  

År 1901 önskade en av Skellefteå församlings lekmannapredikanter, An-
ders Furberg (1854–1949), gå över i tjänst till EFS och få dess kolportörsbe-
tyg. Initiativet hade tagits ensidigt av riksorganisationen, utan att ärendet 
diskuterats ens med de prästerliga provinsombuden där. Kallandet av Fur-
berg som predikant skulle stärka EFS:s ställning i Skelleftebygden. När för-
samlingsprästerna protesterade mot detta sköt riksorganisationen frågan på 
framtiden, men förverkligade sedermera anställningen av Furberg år 1906. 
Under de kommande åren gick flera av den kyrkliga Skellefteå Missionsför-
enings predikanter över till att vara anställda av Stiftelsen.190 Liknande var 
skeendet i andra församlingar i Övre Norrland vid denna tid. DUF:s utbre-
dande i området var med i att driva fram detta skeende.191 Som anställda av 
riksorganisationen var dessa predikanter inte längre enbart knutna till den 
egna kyrkoförsamlingen utan började resa mellan församlingarna och kände 
sig friare i sin relation till dessa.192 

År 1904 önskade EFS:s reseombud Carl Berg (1858–1928) förändra den 
förut omtalade kyrkliga Skellefteå Missionsförening. Berg föreslog att un-
derstödjande syföreningar skulle få bestämma mer än vad de dittills fått 
göra, att missionsföreningens styrelse skulle sammanträda mer än en gång 
per år och att nya präster som anställdes i församlingen inte med automatik 
skulle väljas in i föreningens styrelse. Berg ville inte att Skellefteå Missions-
förening skulle styras av kyrkoherden och önskade att missionsföreningen 
skulle anslutas till EFS. Skellefteås präster motarbetade dessa förändrings-
planer. Berg och kretsen kring honom lyckades emellertid att något förändra 
Skellefteå Missionsförening i för dem önskad riktning genom att utöka anta-
let styrelsesammanträden och även förändra stadgarna så att bidragsgivarna 
skulle få styra sina bidrag till önskad missionsorganisation. De lyckades 
dock inte få igenom att styrelsen skulle utses genom ombud. Här är det in-
tressant att notera att Stiftelsen, som själv länge motsatte sig medbestäm-
mande i sin egen organisation, genom sitt reseombud Carl Berg verkade för 
att Skellefteå Missionsförening skulle införa detta för att lösgöra missions-

                               
188 NorrbELUF sp 23.5.1910 § 4; 14.5.1912 § 10; 19.5.1913 § 6; åmp 26-28.6.1914 
§ 7; 5-7.9.1919 inledningen, § 15, AIa:1, EFSMUNA, FArNo. 
189 NorrbELUF prot 1908-1925, AIa:1, EFSMUNA, FArNo. Om detta, se Ungdoms-
tiden 1914-1925. 
190 Lundqvist 2008, s 215-223. 
191 Lundqvist 2008, s 306-319. 
192 Backlund 1989, s 49-51. 
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föreningen från prästernas dominans. Skellefteå Missionsförening valde att 
inte ta upp frågan om eventuell anslutning till EFS. Anslutning aktualisera-
des dock av riksorganisationen i ett brev till Berg 1907. Stiftelsen menade att 
om Skellefteå Missionsförening inte anslöts kunde en ny lokal missionsför-
ening, som skulle vara ansluten till riksorganisationen, etableras i Skellefteå. 
Så skedde också. Bildandet av denna lokala missionsförening var ytterligare 
ett steg i uppdelningen mellan riksorganisationens och kyrkoförsamlingens 
intressen där.193 Under 1900-talet första år bildades i skellefteområdet flera 
lokala missionsföreningar vilka anslöts till EFS.194 Utifrån tidigare förhål-
landen i området var detta något nytt. Stiftelsen valde konkurrens istället för 
samverkan.  

Också i Umeå kom den till EFS anslutna missionsföreningen från 1880-
talet att utvecklas till att bi en egen enhet utan samma församlingsanknytning 
som tidigare. Detta manifesterades i föreningens verksamhets- och umgäng-
esformer men även i att präster inte var lika engagerade i den som tidigare.195 

Även kyrkoförsamlingarna tog vid denna tid viktiga initiativ för att orga-
nisera det kristna ungdomsarbetet och föra den konfirmerade ungdomen in i 
församlingarnas gudstjänstliv. År 1906 bildades en rent kyrklig ungdomsför-
ening i Skellefteå, Skellefteå Ungdomsförbund. Tillskyndan kom från präs-
ter som inspirerats av församlingsrörelsen. Skellefteå Ungdomsförbund kom 
senare att inspireras av besök av ungkyrkorörelsens korsfarare och av före-
trädare för Diakonistyrelsen.196 År 1912 bildades Piteå sockens Ungdoms-
förbund. Detta skulle vara församlingsanknutet. Förbundet höll bland annat 
ungdomskurser och stöttade söndagsskolearbetet i socknen.197 

Vissa präster i Norrbottens län menade att det låg en kursändring från 
EFS:s sida i att ett regionalt ungdomsförbundet bildats i området. Stadgarna 
för NorrbELUF stipulerade dock att förbundet skulle, som ovan sagts, ”del-
taga i sant kyrklig missionsverksamhet” och under hela undersökningspe-
rioden satt präster i dess styrelse även om de inte tog aktiv del av arbetet;198 
flera av dem stödde enbart passivt organisationen. Trots att den norrbottniska 
organisationen önskade samverka med prästerna och kyrkoförsamlingarna 
var den EFS- och DUF-orienterad. Det var hos riksorganisationen och DUF 
som NorrbELUF:s styrelse sökte hjälp med att få talare till sina stora mö-

                               
193 Lundqvist 2008, s 208-215. 
194 Lundqvist 2008, s 230-235. 
195 Gelfgren 2003, s 183-194. 
196 Lundqvist 2008, s 238-253. 
197 Carlsson 1979, s 84-95. 
198 NorrbELUF stadgar 1908 § 1, NorrbELUF prot 15.8.1908 § 6, AIa:1, 
EFSMUNA, FArNo; Backlund 1989, s 48-49. De prästerliga styrelseledamöterna 
var dock påfallande ofta frånvarande när styrelsen sammanträdde, NorrbELUF sp 
1908-1925, AIa:1, EFSMUNA, FArNo. 
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ten199 och den litteratur den regionala organisationen spred kom från DUF i 
Stockholm.200 Även om den regionala organisationen önskade hålla goda 
kontakter med kyrkoförsamlingarna i Norrbottens län är det tydligt att 1910-
talet innebar en förskjutning så att den regionala identiteten som organ för 
EFS och DUF alltmer betonades. Vid NorrbELUF:s möten sjöngs normalt ur 
Sions Toner, inte ur kyrkans psalmbok,201 och insamlingar gjordes till EFS:s 
verksamhet.202 För att nå sitt mål anställde NorrbELUF resetalare, uppmunt-
rade till att bilda lokala ungdomsföreningar, spred kristen litteratur, anord-
nade vandringsbibliotek och juniorledarkurser och bedrev söndagsskolverk-
samhet och samlade till möten.203 NorrbELUF blev om än kyrkolojal en 
struktur vid sidan av kyrkoförsamlingarna. 

Under konfliktens inledning ställde sig tre av EFS:s norrbottenpredikanter 
– tillika styrelseledamöter i NorrbELUF – Jonas Nordin, Ludvig Lindström 
(1879–1938) och Erik August Aspberg på Axel B. Svenssons sida. Under 
våren och sommaren 1910 uttryckte de dock sin lojalitet med Stiftelsen. Att 
dessa predikanter inte längre hörde till oppositionen bidrog starkt till att BV 
inte fick särskilt stort genomslag i rörelsen i Norrbottens län.204 Viss ingång 
fick dock BV i Övre Norrland genom att kyrkoherden i Piteå landsförsam-
ling, Axel Sandin (1860–1947), använde BV-predikanter i det kyrkliga arbe-
tet.205 

Även i Västerbottens län bildades en regional organisation för DUF:s och 
i förlängningen för EFS:s verksamhet där. År 1906 bildades Västerbottens 
läns Predikantförening varvid reseombudet Carl Berg blev styrelseordfö-
rande. Hösten 1908, en dryg månad efter länsförbundet i Norrbotten, bilda-
des ”Västerbottens läns Ungdomsförbund af evangelisk luthersk tro och 
anslutning till De Ungas Förbund”, (VbELUF).206 Liksom i Norrbottens län 
kom initiativet till den nya organisationen från den ett par år tidigare bildade 
regionala predikantföreningen. Styrelseordförande blev kyrkoherde Torsten 

                               
199 NorrbELUF sp 10.7.1909 § 4; 23.5.1910 § 6; åmp 16-17.7.1910 § 8; sp 
19.5.1911 § 8; 20.11.1911 § 6; 2.9.1913 § 10; åmp 14-16.7.1916 § 1, 17; 29.6-1.7 
1917 § 11; sp 12.8.1918 § 3; åmp 6-8.9.1918 § 27; sp 27.10.1919 § 8; 16.5.1923 § 
15: 23.10.1923 § 6; 15.9.1924 § 4; 31.3.1925 § 9, AIa:1, EFSMUNA, FArNo. 
200 NorrbELUF sp 10.7.1909 § 5; 19.5.1911 § 10; 14.5.1912 § 9; 14.5.1914 § 8, 
AIa:1, EFSMUNA, FArNo. 
201 NorrbELUF prot 1908-1925, AIa:1, EFSMUNA, FArNo. 
202 NorrbELUF åmp 29-30.7.1911 § 11; sp 20.11.1911 § 5, AIa:1, EFSMUNA, 
FArNo. 
203 NorrbELUF prot 1908-1925, AIa:1, EFSMUNA, FArNo; Carlsson 1979, s 117-
118. 
204 Lundqvist 1977, s 246. 
205 Carlsson 1979, 151, 176. 
206 Regional organisation för rörelsen i Västerbottens län bildad 1908. VbELUF 
hade från 1927 Vårt Budskap som regional missionstidskrift. Om VbELUF:s 
bildande och första tid, se Lundgren 1958. 
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Svartengren (1847–1920) i Umeå stadsförsamling och reseombudet Carl 
Berg invaldes i ungdomsförbundets styrelse. År 1909 var 35 ungdomsför-
eningar med 1 840 medlemmar anslutna, 1910 var 46 ungdomsföreningar 
anslutna. År 1918 hade dessa ökat till 139 stycken.207 År 1910 beslutade 
VbELUF att ansöka om anslutning till EFS och DUF.208 Den regionala orga-
nisationen antogs och till dess möten sändes höga representanter från EFS 
och DUF, vilka i tal gladdes över det största ungdomsförbundet som var 
anslutet till dem.209 År 1918 började VbELUF ansluta både ungdoms- och 
missionsföreningar. Detta medförde att förbundet från detta år kunde organi-
sera hela den till EFS (inklusive DUF) kopplade rörelsen på lokal och reg-
ional nivå i Västerbottens län.210 

Under den första tiden bedrevs en stor del av den västerbottniska organi-
sationens verksamhet av Stiftelsens 12 predikanter i länet. Med tiden kom 
förbundet att anställa egna predikanter och ge lönebidrag till ytterligare pre-
dikanter anställda av riksorganisationen.211 

Bibelsynsstriden berörde till en början inte rörelsen på lokal och regional 
nivå i Övre Norrland särskilt mycket.212 BV-predikanter verkade visserligen 
där och Axel B. Svensson gjorde sommaren 1912 en längre predikoresa till 
denna del av landet. Några lokala missionsföreningar som anslöt sig till BV 
bildades, men majoriteten av rörelsen på lokal nivå där förblev i sin relation 
till riksorganisationen.213 Den stora förändringen inom rörelsen i Övre Norr-
land under bibelsynsstridens tid var, som vi kunnat konstatera, att den inom-
kyrkliga nyevangeliska rörelsen till stor del kom att orientera sig närmare 
EFS (inklusive DUF) och att den därmed lämnade mycket av den nära relat-
ion den haft till kyrkoförsamlingarna. 

Längre fram kom dock bibelsynsstriden att till dels påverka förhållandena 
inom rörelsen i Övre Norrland. Trots att predikantmötet för Västerbottens 
län redan 1909 diskuterade ”söndringen mellan Stiftelsens vänner” i bibel-
frågan, skulle det dröja till efter det att BV mer ordentligt utsträckte sin 
verksamhet till dessa delar av landet som debatten blossade upp.214 

Den regionala organisationen ställde sig positiv till Adolf Kolmodin som 
person och använde honom för att motarbeta kristendomsfientlig propaganda 
i länet. Sommaren 1919 kallades han av förbundets styrelse att hålla en serie 

                               
207 VbELUF prot 31.10.1908 inledningen; åmp 4.7.1909 § 2, AIII:1, VEFSA, VM; 
Carlsson 1979, s 113. 
208 VbELUF åmp 4.7.1910 § 12, AIII:1, VEFSA, VM. 
209 VbELUF prot 31.10.1908 inledningen; åmp 4.7.1909 § 1; 6.7.1918 § 23; 3-
5.7.1920 § 24, AIII:1, VEFSA, VM. 
210 VbELUF sp 16.5.1918 § 6; 21.5.1919 § 5, AIII:1, VEFSA, VM. 
211 VbELUF prot 31.10.1908 § 14; åmp 4.7.1910 § 11; 1-3.7.1916 § 13; 6.7.1918 § 
16; 5-7.7.1919 § 16, AIII:1, VEFSA, VM. 
212 Carlsson 1979, s 150-151. 
213 Nilsson 1978, se även ovan. 
214 Carlsson 1979, s 177. 
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apologetiska föredrag på olika håll i Västerbottens län och även att tala vid 
den regionala organisationens årskonferens. Kolmodin vädjade i sitt kon-
ferenstal att konferensen skulle be för den bibelsynsstrid som pågick vid 
universitetet i Uppsala och yttrade: ”Omringen universitetet och dem som 
där kämpen för Guds rike, med edra förböner” och ”vi ha ingen annan Kris-
tus än bibelns”. Kolmodin uppmanade åhörarna att lägga undan tidningar etc 
för att under bön läsa Bibeln.215 

Vid VbELUF:s årsmöte sommaren 1922 riktades skarp kritik mot BV 
som sänt predikanter till Västerbottens län: 
 

Huru skola vi ställa oss till ’B. V.s’ arbete bland våra föreningar? 
Detta på sina håll aktuella, men under alla förhållanden så prekära 
ämne, fick en allvarlig o ingående behandling med J. V. Forsman som 
inledare. Då ’B. V:s’ verksamhet gick ut på att misstänkliggöra och 
uttränga det gamla stiftelsearbetet inom detta län samt metoderna här-
för visat sig mindre lämpliga för ett missionssällskap o den närmaste 
bittra frukten måste bliva söndring o stridigheter, vore det skäl i alt 
vara på sin vakt o att göra klart för våra vänner vad saken gäller.216 

 
Vi kan konstatera att bibelsynsstriden blev förhållandevis återhållsam inom 
rörelsen i Övre Norrland. Det stora skeendet där vid denna tid var att rörel-
sen, understödd av EFS och DUF, kom att bygga egna lokala och regionala 
strukturer vid sidan av Svenska kyrkan. Utifrån ett metaperspektiv har vi 
kunnat konstatera att EFS i Övre Norrland markerade organisatorisk skillnad 
från Svenska kyrkan vid samma tid som BV etablerades. 

När BV senare startade egen predikoverksamhet i Övre Norrland reage-
rade rörelsen där mestadels negativt på detta. Nästan hela rörelsen på lokal 
och regional nivå i området ville hålla sig till Stiftelsen vilken under bibel-
synsstridens år byggde sina egna regionala organisationer i området. 

Flera präster satt i de regionala organisationernas styrelser.217 Detta 
stärkte organisationernas koppling till Svenska kyrkan i området. I VbELUF 
och NorrbELUF och deras verksamhet engagerade sig även på olika sätt 
flera av EFS:s provinsombud i Västerbottens och Norrbottens län.218 Detta 
och att VbELUF och NorrbELUF byggts upp nyligen i nära samverkan med 
EFS och DUF bidrog till att dessa betonade sin lojalitet med riksorganisat-
ionen i bibelsynsstriden. 

                               
215 VbELUF sp 8.7.1918 § 4; åmp 5-7.7.1919 § 23, AIII:1, VEFSA, VM. 
216 VbELUF åmp 30.6-2.7.1922 § 37, AIII:1, VEFSA, VM. 
217 VbELUF prot 1908-1911, AIII:1, VEFSA, VM; NorrbELUF prot 1908-1911, 
AIa:1, EFSMUNA, FArNo. 
218 Om EFS:s provinsombud i Västerbottens och Norrbottens län, se EFSÅ 1908, s 
194-196. Om dessa provinsombuds engagemang i VbELUF och NorrbELUF, se 
VbELUF prot 1908-1911, AIII:1, VEFSA, VM; NorrbELUF prot 1908-1911, AIa:1, 
EFSMUNA, FArNo. 
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3. Återverkningar på EFS 
Sommaren 1911, vid tiden för BV:s bildande, var det tydligt att en uppdel-
ning av rörelsen skett på det regionala planet. Av fallstudieorganisationerna 
hade HLM, NSM och ÖSM ställt sig på oppositionens sida i konflikten me-
dan KTS, GotlMF, ÖrLAF, SHälsMF, JämtlLLMF, VbELUMf och NorrbE-
LUF valt att fortsätta att stödja EFS:s styrelse. VSM befann sig fortfarande i 
ett mellanläge och hade inte valt sida.  

De undersökta regionala organisationerna hade reagerat olika i bibelsyns-
striden. Genom deras gruppering i relation till EFS och oppositionen, senare 
BV, hade i praktiken en uppdelning ägt rum inom rörelsen på lokal och reg-
ional nivå. De undersökta regionala organisationernas val mellan att relatera 
till Stiftelsen eller BV var viktigt för utgången av bibelsynsstridens organisa-
toriska dimension. För sin verksamhet måste BV, som tidigare nämnts, få 
stöd av åtminstone delar av rörelsen.219 För EFS gällde det på motsvarande 
sätt att bevara relationen till samma rörelse. 

BV fick i jämförelse med Stiftelsen en svagare organisation och det var 
viktigare att få understödjare än att få organisatoriskt anslutna missionsför-
eningar.220 Inom BV etablerades en ledningskultur där det var väsentligt att 
upprätthålla en god och nära kontakt med de regionala organisationer som 
samverkade med missionssällskapet. BV fick en decentralistisk struktur och 
ledningskultur där viktiga beslut måste förankras hos de regionala organisat-
ioner, som med sina lokala missionsföreningar ekonomiskt och personellt 
bidrog till dess verksamhet. HLM, NSM och ÖSM utövade inflytande på BV 
i kraft av sin storlek och ekonomiska styrka, men saknade medbestämmande 
då de inte ville ansluta sig. Att klarlägga vilken roll medbestämmandet i 
förlängningen fick i BV ligger emellertid vid sidan av uppgiften för denna 
undersökning.  

För EFS innebar bibelsynsstriden att riksorganisationen visserligen förlo-
rade delar av den lokala och regionala rörelsens stöd, men också att organi-
sationen bevarade sin konfessionalitet. Oppositionens uppfattning att EFS:s 
konfessionalitet var för bred avvisades. Stiftelsens styrelse menade att den 
lutherska ortodoxiens verbalinspirationssyn på Bibeln visserligen kunde vara 
en del av riksorganisationens bibelsyn, men därvid inte den enda möjliga. 
EFS:s styrelse ville hävda vad den såg som reformationens inspirationssyn 
och bibelsyn. Detta innebar att Stiftelsens konfessionella identitet var bre-
dare än BV:s. Den del av rörelsen på lokal och regional nivå som ville ha en 
snävare, mer preciserad, konfession lämnade sin relation till EFS och valde 
att samverka med BV. Som vi sett av det föregående hade alltså den bibelsyn 
som BV förfäktade låtit sig rymmas inom Stiftelsen, medan hela den 

                               
219 Vigilius 2005, s 129. 
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nyevangeliska rörelsen inte kunnat rymmas inom det teologiska program 
som var BV:s. 

Kyrkokritiken hade följt och varit en del av EFS och rörelsen på lokal och 
regional nivå. Men Stiftelsens styrelse menade att BV gick för långt i sin 
kyrkokritik. EFS ville vara kyrkolojal och samverka med kyrkoförsamling-
arna. Att då ta avstånd från mycket inom kyrkan gynnade inte detta. Däre-
mot kunde Stiftelsen ge BV rätt i att allt inte var som det borde i Svenska 
kyrkan och hennes församlingar. 

Ur juridisk synpunkt hade EFSBV inte kunnat uteslutas ur EFS eftersom 
oppositionsorganet inte var formellt anslutet till Stiftelsen. Dock förbjöds 
personer som var medlemmar i oppositionsorganet att i fortsättningen vara 
ombud vid EFS:s årsmöten. Detta innebar en kraftig begränsning av deras 
möjlighet att föra sin talan. Att notera är dock att själva åsikten, att ”den 
gamla bibelsynen” skulle utgöra Stiftelsens bibelsyn, inte förbjöds eller 
kunde förbjudas. 

För EFS innebar bibelsynsstriden liksom konflikten med anledning av de 
teologiska frågorna på 1870- och 1880-talen att dess konfessionalitet beva-
rades. De delar som inte accepterade denna lämnade riksorganisationen. En 
konfessionellt mer homogen rörelse på lokal och regional nivå blev kvar. 

4. Sammanfattning 
Bibelsynsstriden uppkom i en tid av stora förändringar i Svenska kyrkan där 
den teologiska nyorienteringen och den framväxande församlingsrörelsen 
påverkade kyrkosamfundet och relationen mellan kyrkan och Stiftelsen med 
rörelsen på lokal och regional nivå. Den del av den lokala och regionala rö-
relsen som kritiserade riksorganisationen var även orolig för att EFS och 
missionsföreningarna genom församlingsrörelsen skulle komma att inordnas 
under Svenska kyrkan, en kyrka som enligt kritikerna blivit alltmer teolo-
giskt liberal.  

Oppositionen i bibelsynsstriden förlorade flera omröstningar vid EFS:s 
årsmöten 1909–1911 delvis därför att styrelsen medverkat till att många 
styrelselojala provinsombud deltog. Konflikten resulterade i att en ny alter-
nativ riksorganisation för rörelsen – det nationella folkrörelseorganet Miss-
ionssällskapet Bibeltrogna Vänner (BV) – bildades 1911. BV kombinerade 
medbestämmande med en konservativ konfessionalitet. 

Det finns både likheter och skillnader mellan striderna vid Stiftelsens 
årsmöten 1876–1878 och 1909–1911. Givetvis var det både olika frågeställ-
ningar och skilda aktörer som var i fokus, men det finns även likheter mellan 
dessa konflikter. I båda striderna fick oppositionen stöd från regionala orga-
nisationer ute i landet. Riksorganisationens styrelses uppmaning till provins-
ombuden att närvara och försvara både konfessionaliten och styrelsen vid 
dessa årsmöten är en annan sådan likhet. Man kan även skönja en tilltagande 



 177

vana hos oppositionen att agera, att organisera sig och att göra sin röst hörd i 
riksorganisationen, dvs. att utöva sitt medbestämmande. 

Under bibelsynsstriden hotades åter EFS:s styrelse av en kritisk opposit-
ion. Till skillnad från de teologiska frågorna om nattvard, försoning och 
bekännelse på 1870- och 1880-talen kom kritiken åren runt 1910 från en mer 
konservativ del av rörelsen. Denna kritiserade styrelsen för att ha förändrats i 
sin bibelsyn, dvs. ha ändrat sin konfession. Oppositionen önskade att Stiftel-
sen skulle göra sin konfessionalitet snävare genom att ytterligare definiera 
hur bibelordet var inspirerat. Styrelsen var känslig på denna punkt. Opposit-
ionen attackerade den på dess eget område och menade att EFS:s styrelse 
inte höll sig till sin ursprungliga konfessionalitet. 

Stiftelsens styrelses inställning och agerande under bibelsynsstridens in-
ledning påverkades av dess särskilda och nära relation till Adolf Kolmodin. 
När delar av rörelsen reagerade mot Kolmodins bibelsyn valde styrelsen att 
först försvara, men sedan, utifrån trycket från oppositionen, att distansera sig 
från honom. I sitt bemötande av oppositionen menade styrelsen att riksorga-
nisationen inom sin konfessionalitet kunde rymma olika syner på Bibeln. 
EFS:s evangelisk-lutherska konfessionalitet behövde enligt styrelsen inte 
med nödvändighet stå för en verbalinspirationsuppfattning av bibelordet. 
Därför ville styrelsen heller inte begränsa vilka bibelsyner som kunde rym-
mas i organisationen. Vad styrelsen däremot hade avgjort svårare för var vad 
den såg som oppositionens utmanande kyrkokritik och att oppositionen star-
tat egen prediko- och insamlingsverksamhet. Styrelsen menade att det inte 
fanns behov av ett nytt kyrkolojalt missionssällskap, som konkurrerade med 
EFS.  

Ur flera aspekter hade medbestämmandet fördjupats och mognat i riksor-
ganisationen vid tiden för bibelsynsstriden. Oppositionen gick metodiskt 
tillväga och spred till rörelsen på lokal och regional nivå information om 
sina mått och steg. För oppositionen var det viktigt att vinna dess förtroende. 
Även EFS:s styrelse ville hålla dialogen med den lokala och regionala rörel-
sen öppen. För att vinna förtroende spred den därför information om sina 
ställningstaganden genom cirkulär och tidningsartiklar. Det var inte längre 
tillräckligt att enbart fatta beslut i styrelserummet. För detta hade medbe-
stämmandet i riksorganisationen vuxit sig alltför starkt. Rörelsens acceptans 
och implementering av fattade beslut var också viktiga.  

EFS:s styrelse riskerade att förlora viktigt ekonomiskt understöd från rö-
relsen på lokal och regional nivå på grund av kritik från EFSBV. Stiftelsen 
hade förlorat viktigt stöd i Skåne (HLM och NSM) och Småland-
Östergötland (ÖSM). Den turbulens bibelsynsstriden medförde påverkade 
även riksorganisationens verksamhet negativt. Styrelsen önskade våren 1911 
att få ett slut på konflikten. Årsmötet gjorde en stadgeändring så att personer 
som var medlemmar i organisationer vilka motverkade Stiftelsens intressen 
förbjöds att vara ombud vid årsmötena. Detta var ett sätt att bevara riksorga-
nisationens konfessionalitet och åstadkomma lugn. Detta skedde till priset av 
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att styrelsen för oppositionen framstod som begränsare av medbestämman-
det. 

Även i bibelsynsstriden ser vi hur balansen mellan medbestämmande och 
konfessionalitet påverkade riksorganisationens beslut och agerande. Ur 
EFS:s styrelses perspektiv innebar årsmötena 1909–1911 att 1874 års struk-
tur klarade de påfrestningar oppositionen utsatte den för, men detta till priset 
av att relativt stora delar av den nyevangeliska rörelsen slutade att samverka 
med riksorganisationen. 

För oppositionen i konflikten blev medbestämmandet ett medel för att 
försvara vad den uppfattade vara Stiftelsens ursprungliga konfessionalitet. 
Folkrörelsetänkandet hade i samhället vid denna tid mognat ytterligare. Det 
var naturligt att sluta sig samman för att göra sin röst hörd. Detta ser vi i 
oppositionenas agerande under bibelsynsstriden. Därför vände sig opposit-
ionen till rörelsen på lokal och regional nivå och uppmanade den att delta i 
riksorganisationens årsmöten 1909–1911. Oppositionen menade att den i 
sakfrågan hade majoriteten av rörelsen med sig, och ville använda medbe-
stämmandet för att verka för sin sak. Genom att kalla in provinsombud lyck-
ades EFS:s styrelse att få majoritet vid årsmötena. För Stiftelsen blev ytterli-
gare ett av resultaten av bibelsynsstriden att det blev lättare för dess styrelse 
att samverka med Svenska kyrkan eftersom stora delar av den mycket kyr-
kokritiska delen av rörelsen lämnat sin samverkan med Stiftelsen för att 
istället samverka med BV. 

Vid tiden för bibelsynsstriden hade de undersökta regionala organisation-
erna samverkat med EFS under lång tid, i flera fall under 40–50 år. Ingen av 
de till Stiftelsen organisatoriskt anslutna regionala organisationerna lämnade 
under konflikten sin samverkan med riksorganisationen. Mellan dessa reg-
ionala organisationer och EFS hade en djup lojalitet växt fram. Även de reg-
ionala organisationer som enbart samverkade med Stiftelsen kände i början 
av bibelsynsstriden lojalitet med riksorganisationen men i HLM, NSM och 
ÖSM kom oppositionens argument för att EFS avvikit från sin konfession-
alitet att väga tyngre än denna lojalitet. Dessa regionala organisationer valde 
istället att samverka med BV, dock utan att ansluta sig. 

Alla undersökta regionala organisationer som hade präster i sin styrelse 
eller andra provinsombud för EFS engagerade i organisationen valde att 
fortsätta sin samverkan med Stiftelsen. Det står alltså klart att kyrkokritiken i 
dessa regionala organisationer därigenom var eller blev mindre samt att loja-
liteten till EFS bland annat genom detta blev större där än i de regionala 
organisationer där detta engagemang inte fanns. 

Viljan att samverka med Svenska kyrkans församlingar och graden av 
kyrkokritik vid bibelsynsstridens inledning verkar också ha varit betydelse-
fulla för hur de enskilda undersökta regionala organisationerna kom att 
agera. I HLM, NSM och ÖSM fanns redan vid konfliktens inledning en rela-
tivt kraftig kyrkokritik och dessa organisationer hade på grund av detta även 
fjärmat sig från mycket av deras tidigare nära samverkan med kyrkoförsam-
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lingarna. Ett viktigt gemensamt drag för de regionala organisationer vilka 
kom att samverka med BV var att de var kritiska till Svenska kyrkans (kon-
fessionella) utveckling. Även om det fanns kyrkokritik inom alla regionala 
organisationer var kyrkokritiken inte lika utrerad i alla som i dessa. Det var 
alltså inte enbart bibelsynen som var avgörande för stridens utgång på det 
regionala planet. När en förening stod i valet mellan att samverka med EFS 
eller BV var det också graden av dess allmänna kyrkokritik som kom att 
fälla avgörandet. 

Genom studiet av Anders Åberg ser vi hur en enskild person tog ställning 
kunde ha mycket stor betydelse för hur en regional organisation tog ställ-
ning. Åberg var ledamot i EFS:s styrelse och verkade för att VSM skulle 
bevara sin relation till Stiftelsen. Att en regional ledare kunde sitta i EFS:s 
styrelse blev möjligt 1904 efter Stiftelsens stadgeändring. 

Övre Norrland avvek på flera sätt från händelseutvecklingen i resten av 
landet. Där bildade vid tiden för bibelsynsstriden regionala organisationer 
vilka anslöts till EFS och alltfler lokala missionsföreningar till DUF anslutna 
ungdomsföreningar. Stiftelsen önskade också i Övre Norrland vara en del av 
Svenska kyrkan, dvs. vara kyrkolojal, men ville samtidigt knyta rörelsen där 
närmare till sig. För denna strävan blev områdets nya regionala organisation-
er och lokala missionsföreningar och DUF-ungdomsföreningar viktiga in-
strument. 
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V. Tillkomsten av 1922 års struktur 

1. 1922 års struktur bildas 
Under 1910- och 1920-talen ställdes EFS:s struktur från 1874 inför nya ut-
maningar. De största av dessa var hur riksorganisationen skulle förhålla sig 
till samhällsförändringen. Karl Axel Lundqvist har visat att 1920-talets 
första hälft innebar ytterligare ett genombrott för medbestämmandet i EFS, 
att riksorganisationen etablerade sin rikstäckande distriktsstruktur och att 
nattvardsfrågan åter aktualiserades i organisationen.1 Här skall nu undersö-
kas de regionala organisationernas roll i denna händelseutveckling och hur 
EFS:s styrelse i en ny tid förhöll sig till dem och till medbestämmande och 
organisationens konfessionalitet i en ny tid. I jämförelse med tidigare forsk-
ning analyseras i denna undersökning distriktsstrukturens framväxt i ett 
längre tidsspann och visar på så sätt hur de regionala organisationerna inte-
grerades i riksorganisationen. Istället för att se Stiftelsens distriktsstruktur 
som något som enbart utvecklades ovanifrån måste denna behandlas som ett 
möte mellan riksorganisationen och den regionala rörelsen. 

1900-talets första decennier var i det svenska samhället en period av fort-
satt industrialisering och stegrande krav från den framväxande arbetarrörel-
sen på samhälleligt medbestämmande. Detta var även den period då det blev 
allt tydligare att olika konfessionaliteter fanns sida vid sida i det svenska 
samhället. 

Perioden 1918–1921 präglades av den parlamentariska demokratins ge-
nombrott. Under Första världskriget ställde framför allt arbetarrörelsen krav 
på medbestämmande och att den 40-gradiga röstskalan i de kommunala va-
len skulle ersättas med allmän och lika rösträtt. Särskilt kritiserades att röst-
rätten var kopplad till kön, inkomst och egendom. Införandet av den nya 
härordningen med allmän värnplikt 1901, som innebar att alla män skulle 
delta i landets försvar, gav ny näring åt rösträttskraven. Perioden 1917–1918 
var oroliga år i Europa med protester och revolutioner. Under press från 
händelserna i andra länder och politisk oro i Sverige gick högerkrafterna 
slutligen med på att revidera författningen så att allmän och lika rösträtt in-
fördes. Det första riksdagsvalet enligt denna ordning hölls år 1921.2 De poli-

                               
1 Lundqvist 1982. Se särskilt Lundqvist 1982, s 50-55, 92-119. 
2 Gustafsson 1987, s 24; Lewin 1989, s 73-113, 143-155; Norborg 1993, s 78-100, 
126-141, 162-187. I den kommunala rösträtten fanns viss inskränkning. Den som 
inte betalat skatt under tre senaste åren fick inte rösta. 
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tiska partierna formade sig som folkrörelser. I samhället vann medbestäm-
mandet alltmer burskap. I en tid av stora förändringar och social oro uppma-
nade under 1910-talet EFS rörelsen och folket i sin helhet till trohet mot 
kungen och fosterlandet. Riksorganisationen hade påverkats av sekelskiftets 
nationalistiska strömningar och fått ett tydligt inslag av nationalism.3 

Men det var inte enbart det politiska Sverige som förändrades; även på re-
ligionens område skedde stora förändringar: Från 1880-talet kom Svenska 
kyrkan att agera utifrån en ny situation. Konkurrensen med olika kristna 
rörelser och samfund ökade, kritiken och ifrågasättandet av Svenska kyrkan 
från kulturradikalism, socialism och vetenskapssamhället tilltog. Samhälls-
förvandlingen med fortsatt urbanisering och folkomflyttning bidrog till att 
den kyrkliga seden bröts ned. Det traditionella samhället ersattes så små-
ningom av det moderna välfärdssamhället med sitt genombrott under 1920- 
och 1930-talen. Svenska kyrkan svarade på utmaningen genom främst för-
samlingsrörelsen, ungkyrkorörelsen och det tidiga 1900-talets folkkyrkovis-
ioner. Den förnyade Svenska kyrkan präglades av ett modifierat folkrörelse-
tänkande där enheten kyrka–folk–samhörighet–medbestämmande etablera-
des. Den del av Svenska kyrkans verksamhet som inte var reglerad i lag 
växte till. En viktig aktör blev här Svenska kyrkans Diakonistyrelse.4 EFS 
var under 1900-talets första decennier med om att försvara folkskolans kris-
tendomsämne, inte minst katekesläsningen, som ifrågasattes alltmer från 
socialistiskt och frikyrkligt håll. Den socialistiska kritiken gick ut på att sko-
lorna inte skulle lära ut kristendom, frikyrklighetens kritik gick ut på att det 
var den evangelisk-lutherska kristendomsförståelsen som lärdes ut. Stiftel-
sens styrelse menade därvid att om inte skolungdomen fick lära sig grunder-
na i den evangelisk-lutherska tron i skolan minskade deras möjligheter till 
personlig omvändelse senare i livet.5  

Även inom EFS och den nyevangeliska väckelserörelsen på lokal och reg-
ional nivå skedde förändringar: Under 1900-talets första två decennier ökade 
antalet predikanter inom riksorganisationen kraftigt. En av orsakerna till 
ökningen var den nya ungdomsrörelse som från 1902 organiserats i De 
Ungas Förbund (DUF). De predikanter som präglats av ungdomsrörelsen 
kom ofta att inta en friare ställning till Svenska kyrkans ordningar än sina 
föregångare. Inom rörelsen på lokal och regional nivå började röster även 
höras för att predikanterna skulle avskiljas med handpåläggning och även 
                               
3 Jarlert 1998, s 335-337. 
4 Thidevall 2000, s 15-98; Claesson 2004, s 15-237; Gunneriusson Karlström 2004, s 
11-54, 71-94, 112-121, 128-131, 142-149, 156-157. För ungkyrkorörelsen, se Tergel 
1969; Tergel 1974; Aronson 2008. För Einar Billings religiöst motiverade folkyrko-
syn, se Wrede 1966. 
5 Algotsson 1975, s 180-197; 226, 231-232, 237-258; Lundqvist 1982, s 68-76; 
Bergsten 1995, s 47-49; Thidevall 2000, s 89-90, 162- 244-246; Lundqvist 2006, s 
127. Om hur folkskolan successivt blev mindre bunden till Svenska kyrkan och den 
evangelisk-lutherska bekännelsen, se Tegborg 1969. 



 182 

leda nattvardsfiranden. Vid 1920-talets ingång började en del missionsför-
eningar också att hålla predikantledda nattvardsfiranden. Dessa frågor var 
känsliga för EFS:s förhållande till Svenska kyrkan, dvs. en viktig del av 
riksorganisationens konfessionalitet.6  

År 1921 genomförde EFS flera viktiga förändringar av sin struktur. Stif-
telsen som organisation hade tack vare 1874 års struktur kunnat bestå trots 
de konflikter som skildrats i det föregående. Ett försök under de första åren 
av 1900-talet att införa en av EFS initierad regional indelning av landet med 
av Stiftelsen anställda distriktsombud övergavs snart.7 När EFS vid slutet av 
1910-talet inte längre var utsatt för förändringsförsök tog styrelsen initiativ 
till revidering av riksorganisationens struktur. Som en del av dessa föränd-
ringar, som beslutats av årsmötet genom stadgeändring samma år, skulle 
riksorganisationens dagliga arbete ledas av en chefstjänsteman vid expedit-
ionen i Stockholm. Denne skulle ha titeln missionsföreståndare. Styrelsen 
skulle utse tjänsteinnehavare vid ett gemensamt sammanträde med DUF:s 
styrelse. Till sin hjälp skulle missionsföreståndaren ha tre sekreterare: en för 
den inre missionen, en för den yttre missionen och en för DUF. Även dessa 
skulle utses av EFS och ungdomsförbundets styrelser gemensamt.8 Denna 
konstruktion medförde att DUF:s inordning i riksorganisationen tydliggjor-
des. Trots att beslutet att inrätta missionsföreståndartjänsten togs 1921, kom 
det att dröja till mars 1927 innan tjänsten tillsattes. Till förste missionsföre-
ståndare utsågs dåvarande ordföranden för EFS:s styrelse, Eskil Levander 
(1861–1935), som kom att inneha tjänsten till år 1932.9 

En annan viktig del av 1921 års strukturförändring var att årsmötet beslu-
tade att ändra stadgarna så att begränsningen av icke-stockholmare i styrel-
sen togs bort. Man kan se stadgarnas tidigare krav att 2/3 av styrelseledamö-

                               
6 Lundqvist 1982, s 31-36, 92-119. 
7 Lundqvist 1982, s 37-38. Distriktsombuden omnämndes under en tid ”kretsom-
bud”. Även ett tidigare försök att ge vissa reseombud ökade tillsynsbefogenheter, en 
del av 1902 års organisationsplan vilken innebar att öka årsmötets betydelse, satsa 
på bildandet av missionsföreningar och utöka reseombudens uppgifter, bör ses i 
detta sammanhang. För Stiftelsen var det vid denna tid viktigt att inte underordnas 
Svenska kyrkans organisation och samtidigt stärka relationen till rörelsens lokala 
och regionala nivå, Lundqvist 1977, s 143-144. 
8 EFS åmp 16.6.1921 § 10, AI:4, EFSA, SSA; Lundqvist 1982, s 48-50. Tidigare 
hade expeditionen letts av en expeditionsföreståndare som samordnade verksamhet-
en. Även styrelsen hade spelat en stor roll och hade genom att sammanträda ofta, 
normalt varannan vecka, kunnat leda det mer dagliga arbetet. Genom missionsföre-
ståndarstrukturen professionaliserades ledningen av EFS ytterligare samtidigt som 
styrelsen kom att inta en styrande funktion med större avstånd till den dagliga led-
ningen arbetet vid expeditionen. 
9 EFS sp 16.12.1926 § 24, AIIa:26, EFSA, SSA; Budbäraren 14/1927, s 2; Lun-
dqvist 1982, s 48. Dahlberg 1937, s 704 anger felaktigt att Levander var expeditions-
föreståndare redan från 1921 och styrelseordförande först från 1925. Han nämner 
inte Levanders tid som vice ordförande för EFS:s styrelse 1922-1924. 
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terna skulle bo i Stockholm som en relikt. I en folkrörelse var det viktigt att 
rörelsen på lokal och regional nivå i hela landet kunde vara representerad i 
riksorganisationens styrelse med ledamöter från alla delar av landet. Det 
första styrelsevalet utifrån de nya stadgarna hölls vid riksorganisationens 
årsmöte 1921. Då nyvaldes styrelseledamöter från Norrbottens län, Dalarna, 
Småland, Värmland och Gästrikland.10 

En annan viktig del av den nya strukturen var riksorganisationens di-
striktsorganisation, varom årsmötet beslutade 1921 och som infördes 1922. 
För vår undersöknings regionala perspektiv var denna nyordning viktig. Karl 
Axel Lundqvist har visat att EFS vid 1920-talets inledning behövde ”en fas-
tare och mer decentraliserad organisation.” Införandet av geografiska distrikt 
blev ett svar på detta behov.11 Regionalt ”existerade” Stiftelsen genom an-
slutna och samverkande regionala organisationer. Dessa har dock ofta förbi-
setts av tidigare forskning och hade, som vi sett, visat sig vara mycket själv-
ständiga och även periodvis fronderat mot riksorganisationens styrelse. Stif-
telsens egen distriktsstruktur skulle komma att etablera en regional närvaro 
för riksorganisationen, direkt underställd dess styrelse.12 

Införandet av distrikt inom EFS var som tidigare forskning visat resultatet 
av ett 20-årigt skeende. Under 1900-talets två första decennier hade antalet 
missionsföreningar som var anslutna till riksorganisationen ökat kraftigt, 
från 182 föreningar år 1900 till 384 stycken år 1920. Under denna tidsperiod 
växte även DUF fram och antalet predikanter ökade. Det tidigare skisserade 
skeendet inom Svenska kyrkan med församlings- och senare ungkyrkorörel-
sens framväxt var också en viktig anledning till att EFS:s distriktsstruktur 
infördes. Stiftelsens styrelse menade vid 1920-talets början att risken var stor 
att EFS skulle skjutas åt sidan som kyrkans lekmannaorgan till förmån för 
Svenska kyrkans egna organ, främst Svenska kyrkans Diakonistyrelse bildad 
1910. Stiftelsen valde i detta läge att stärka sin egen struktur.13 

Som vi i det tidigare sett, måste den historiska framställningen av skeen-
det också ta i beaktande ett längre perspektiv, där det ända sedan 1850-talet 
hade byggts upp en regional nivå för rörelsen i det vi här kallar de regionala 
organisationernas form. Hur dessa reagerade på EFS:s tillskapande av en 
egen, formell distriktsstruktur skall här analyseras. 
   Hösten 1921 bestämde sig riksorganisationens styrelse för hur distrikts-
strukturen geografiskt skulle se ut. Denna indelning presenterades i januari 
1922 i Budbäraren: 

 
 
 

                               
10 EFS åmp 16.6.1921 § 5, AI:4, EFSA, SSA; EFS stadgar 1921 § 5, EFSÅ 1921, s 
9; EFSÅ 1921, s 14; Lundqvist 1982, s 50. 
11 Lundqvist 1982, s 37-44; Lundqvist 2008, s 334-337. 
12 Imberg 2010, s 90. 
13 Lundqvist 1982, s 37-40. 
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Distrikt 1: Norrbottens län 
Distrikt 2:  Västerbottens län 
Distrikt 3:  Ångermanland och Medelpad 
Distrikt 4:  Hälsingland, Jämtland och Härjedalen 
Distrikt 5:  Gästrikland och Uppland 
Distrikt 6:  Dalarna ”samt större delen av Västmanland  

utom den del, som hänföres till Närkesområdet” 
Distrikt 7:  Södermanland och Närke ”samt den del av västra  

Västmanland, som betjänas av Örebro läns Krets-
förbund av D.U.F.  
samt av Örebro läns Ansgarieförening”14  

Distrikt 8:  Värmland och Dalsland 
Distrikt 9:  Östergötland 
Distrikt 10:  Västergötland och Bohuslän 
Distrikt 11:  Småland och Öland 
Distrikt 12:  Västra Skåne och Halland 
Distrikt 13:  Östra Skåne och Blekinge ”eller de områden, inom 

vilka Kristianstads Traktatsällskap övar verksamhet, 
sålunda även någon del av Småland” 

Distrikt 14:  Gotland15 
 
 
Tidigare forskning har inte ingående diskuterat varför distriktsstrukturen fick 
just denna geografiska indelning. Vägledande verkar ha varit, förutom den 
till riksorganisationen anslutna rörelsens storlek i landets olika delar, om det 
i det aktuella området fanns någon regional organisation som samverkade 
med EFS att ta hänsyn till. Detta har tidigare inte uppmärksammats av forsk-
ningen och är väsentligt för att förstå inte enbart distriktsstrukturens geogra-
fiska utseende utan även dess betydelse. 

Med beaktande av de regionala organisationerna såg EFS:s distriktsstruk-
tur ut på följande sätt: 

Längst uppe i norr, i Övre Norrland, följde indelningen länsgränserna. I 
detta område fanns det före 1908 inte några regionala organisationer för den 
lokala rörelsen. Detta år bildades länsvisa kretsförbund av DUF-föreningarna 
i Norrbottens och Västerbottens län, till vilka även lokala missionsföreningar 
senare anslöt sig. Då EFS redan hade många lokala missionsföreningar an-
slutna i Västerbottens och Norrbottens län och dessutom kunde se dessa län 
som potentiella tillväxtområden delades Övre Norrland in i två distrikt. Nå-
got längre söderut i landet hade riksorganisationen flera regionala organisat-
ioner att ta hänsyn till. Där fanns Jämtlands Läns Lutherska Missionsför-

                               
14 Beteckningen ”kretsförbund” användes för både DUF:s regionala organisationer 
och för många av de EFS-relaterade regionala organisationer vilka bildades alterna-
tivt ombildades efter ca 1880. 
15 EFS sp 14.9.1921 § 12-13; 15.9.1921 § 2-9, AIIa:22, EFSA, SSA; Budbäraren 
2/1922, s 25ff; Lundqvist 1982, s 42-43. EFS numrerar av tradition sina distrikt från 
norr till söder. Gotland har utgjort ett undantag i denna ordningsföljd. 
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ening, Medelpads Evangelisk-Lutherska Missionsförening och Ångerman-
lands Evangelisk-Lutherska Missionsförening. För kustdistriktet Ångerman-
land-Medelpad innebar detta att Ångermanlands Evangelisk-Lutherska Miss-
ionsförenings och Medelpads Evangelisk-Lutherska Missionsförenings re-
spektive områden fördes samman till ett distrikt. Så långt följde distrikts-
strukturen även den samtida länsindelningen. Vid etableringen av 
Hälsingland-Jämtland-Härjedalendistriktet hölls Jämtlands Läns Lutherska 
Missionsförenings område samman, medan Gävleborgs län delades upp. 
Uppdelningen av detta län inverkade däremot inte på de regionala organisat-
ionerna där eftersom Norra och Södra Hälsinglands Missionsförenings om-
råden ändå hölls samman. 

I Svealand och Götaland, utom i landsdelen Södra Götaland och delvis i 
Sydöstra Götaland, hade stora delar av den ursprungliga rörelsen under 
1870- och 1880-talens strider om nattvard, bekännelse och försoning lämnat 
sin samverkan med Stiftelsen och anslutit sig till Svenska Missionsförbundet 
(SMF). I de delar av landet där SMF blev starkt och anslöt den ursprungliga 
regionala organisationen, bildades normalt nya regionala organ, inte sällan 
benämnda kretsföreningar, av de kvarvarande lokala missionsföreningarna 
och sådana nybildade DUF-ungdomsföreningarna som önskade samverka 
med EFS.16 Örebro Läns Ansgarieförening (ÖrLAF) var dock ansluten till 
riksorganisationen och troligen var det därför som Närke och västra Väst-
manland, dvs. Örebro län, fick bilda distrikt tillsammans med Södermanland. 
I Södermanland hade stora delar av rörelsen liksom Södermanlands All-
männa Missionsförening anslutit sig till SMF. I detta landskap hade Söder-
manlands Evangelisk-Lutherska Kretsförening bildats för att samordna de 
EFS-lojala lokala missionsföreningarna. Även i Stiftelsens Värmland-
Dalslands-, Östergötlands- respektive Västergötland-Bohuslänsdistrikt fanns 
vid 1920-talets ingång relativt få lokala missionsföreningar anslutna till riks-
organisationen. Där hade de ursprungliga regionala organisationerna och 
därmed stora delar av rörelsen anslutit sig till SMF. I dessa områden blev 
EFS:s distrikt därför geografiskt vidsträckta trots att folkmängden var stor. 
Gotland blev ett eget distrikt. Detta kan förklaras med områdets avskilda 
läge och att landskapet utgjorde ett eget stift och ett eget län. Här var Got-
lands Missionsförening och många lokala missionsföreningar anslutna till 
EFS, vilket troligen påverkade indelningen. 

Två av de mest påtagliga exemplen på hur de regionala organisationerna 
blev vägledande för hur distriktsstrukturen geografiskt skulle se ut finner vi i 
Södra Götaland. Där fick Västra Skåne-Halland och Östra Skåne-Blekinge 
bilda varsitt distrikt. Gränserna för dem drogs så att de sammanföll med 
Västra Skånes Missionsförenings (VSM) och Kristianstads Traktatsällskaps 

                               
16 Se denna undersöknings kapitel III. Då stora delar av rörelsen på lokal och region-
al nivå där gått över till SMF blev de nya EFS-relaterade regionala organen små och 
har inte redogjorts för i löpande text. 
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(KTS) områden. Så motiverades även indelningen i Budbäraren. För Östra 
Skåne-Blekinge-distriktet innebar det att även en mindre del av sydöstligaste 
Småland – Torsås med omnejd – fördes dit eftersom KTS hade verksamhet i 
dessa socknar. På samma sätt fick VSM:s område enligt den beslutade indel-
ningen bilda grund för det andra distriktet i Södra Götaland, dit även Halland 
fördes. Sammankopplingen av västra Skåne med Halland är intressant. VSM 
bedrev nämligen verksamhet i södra delen av detta landskap.17 Båda dessa 
indelningar är unika och avviker från i det samtida samhället annars etable-
rade geografiska indelningen. 

Det finns inga principer som bättre förklarar Stiftelsens distriktsstruktur, 
än att det var de regionala organisationerna i de olika landsdelarna som sam-
verkade med riksorganisationen som kom att utgöra de viktigaste grunderna 
för hur indelningen skulle vara. Endast utifrån studiet av de regionala orga-
nisationerna har detta kunnat klarläggas. Det var också utifrån detta perspek-
tiv riksorganisationens styrelse i Budbäraren valde att presentera distrikts-
strukturens geografiska indelning.18 Dessa omständigheter har hittills inte 
observerats.  

Vad som därnäst måste klargöras är EFS:s syfte med sin distriktsstruktur, 
själva anledningen till denna del av den nya strukturen för riksorganisation-
en. En central del av detta syfte torde stå att utläsa ur den roll distriktssekre-
terarna tänktes spela: 

För varje distrikt utsåg EFS:s styrelse tillsammans med DUF:s styrelse en 
distriktssekreterare. I ett konfidentiellt utkast till instruktion för distriktssek-
reterarna står:  
 

Distriktssekreteraren har till uppgift att, under E.F.S:s styrelse, i sam-
förstånd med krets-, distrikts- och provinsombuden, predikanterna, 
föreningsföreståndarna m. fl, och med anlitande i möjligaste mån av 
lämpliga personliga krafter och medel i övrigt inom det honom anvi-
sade distriktet, ordna, leda, övervaka, uppmuntra och främja Stiftel-
sens verksamhet inom detsamma; allt i den kristliga anda och det 
syfte, som angivas i samma stiftelses stadgar.19  

                               
17 EFS sp 14.9.1921 § 12-13; 15.9.1921 § 2-9, AIIa:22, EFSA, SSA; Budbäraren 
2/1922, s 30. KTS hade verksamhet i Torsås-området i sydöstra Småland varför 
detta område fördes till EFS:s Östra Skåne-Blekingedistriktet trots att detta avvek 
från såväl länsgräns som stiftsgräns. I sydvästra Skåne verkade den regionala orga-
nisationen Centralföreningen för Södra Skånes Evangelisk-Lutherska Missionsför-
eningar, som senare kom att samorganiseras med VSM, Rindén 1922. 
18 Budbäraren 2/1922, s 30. 
19 Utkast till instruktion för EFS distriktssekreterare (utan år); Anteckningar från 
distriktssekreterarsammanträdet inför EFS styrelse 8.6.1922, s 8-9 (ej paragrafinde-
lat dokument), FII:8;3, EFSA, SSA. Det är oklart när detta utkast till instruktion för 
distriktssekreterarna skrevs. Troligen förelåg det i någon form till det första di-
striktssekreterarsammanträdet som EFS:s ledning kallade till i november 1921. Sen-
ast förelåg den vid mötet mellan distriktssekreterarna och EFS:s expedition och 
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Distriktssekreterarnas ledande, samordnande, övervakande och främjande 
roll betonades alltså. Utifrån detta utkast är det rimligt att fastslå att Stiftel-
sens styrelse avsåg att de skulle ”ordna, leda, övervaka, uppmuntra och 
främja” inte bara riksorganisationens verksamhet inom det området, utan 
hela den verksamhet som EFS och rörelsen på lokal och regional nivå be-
drev där. Detta motsvarar vad dokumentet benämner ”Stiftelsens verksam-
het”. Den verksamhet riksorganisationen själv bedrev ute i landet var nämli-
gen inte så omfattande att enbart den kunde ligga till grund för distriktssek-
reterarnas sysselsättning.20 

Om vi utgår ifrån att Stiftelsens styrelse menade att distriktssekreterarna 
skulle ”ordna, leda, övervaka, uppmuntra och främja” både riksorganisation-
ens och den lokala och regionala rörelsens verksamhet innebar införandet av 
distriktsstrukturen att riksorganisationens styrelses möjlighet till inflytande 
över rörelsen kraftigt ökade. Införandet av distrikt var alltså ett försök från 
EFS att ställa den lokala och regionala rörelsens hela verksamhet under sin 
konfessionella kontroll. Detta önskade riksorganisationens styrelse åstad-
komma genom att geografiskt dela in landet i distrikt med distriktssekrete-
rare som svarade direkt inför Stiftelsens styrelse. Utifrån riksorganisationens 
perspektiv var denna konstruktion synnerligen kostnadseffektiv. Genom att 
anställa distriktssekreterare och placera dem i landets olika delar skulle dess 
kontroll över rörelsen på lokal och regional nivå dramatiskt öka. Hur di-
striktssekreterarna togs emot av rörelsen var avgörande för om EFS:s sty-
relse skulle lyckas med sitt initiativ att etablera distriktsstrukturen. 

Det fanns vid början av 1920-talet en dubbelhet i hur riksorganisationens 
styrelse presenterade distriktsstrukturen och distriktssekreterarnas funktion. 
Gentemot rörelsen på lokal och regional nivå betonades distriktssekreterar-
funktionen som en ”kontaktyta” mellan styrelsen och rörelsen.21 I distrikts-
sekreterarnas instruktion betonade styrelsen däremot uppgiften att ”ordna, 
leda, övervaka, uppmuntra och främja” verksamheten i de olika landsdelar-
na.22 Denna skillnad i uttryckssätt är värd att notera. I kommunikationen till 
rörelsen på lokal och regional nivå gick styrelsen försiktigt fram med vad 
distriktsstrukturen kunde innebära. Gentemot distriktssekreterarna var den 
däremot tydlig. 

Utifrån Stiftelsens styrelses syfte med distriktsstrukturen som den kan ut-
läsas av distriktssekreterarinstruktionen bör ett distrikt vid 1920-talets in-
gång definieras som det geografiska ansvarsområde inom vilket en distrikts-

                                                                                                                             
ledande företrädare för styrelsen 22-26 mars 1922, Arbetsordning, FII:8;3, EFSA, 
SSA.  
20 Utkast till instruktion för EFS distriktssekreterare (utan år), punkterna 1-3, 5, 
Arbetsordning 22-26 mars (1922), FII:8;3, EFSA, SSA. 
21 EFSÅ 1921, s 44. 
22 Utkast till instruktion för EFS distriktssekreterare (utan år), Arbetsordning 22-26 
mars (1922), FII:8;3, EFSA, SSA. 
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sekreterare skulle ”ordna, leda, övervaka, uppmuntra och främja” riksorgani-
sationens och den lokala och regionala rörelsens verksamhet. 

En särskild problematik för distriktssekreterarna var att de var utsedda av 
EFS:s och DUF:s styrelser samtidigt som den största delen av den operativa 
ledningen av verksamheten i distriktet låg i andra händer, hos de regionala 
organisationernas och lokala missionsföreningarnas styrelser. 

I slutet av november 1921 kallade riksorganisationens styrelse de nyligen 
utnämnda distriktssekreterarna till Stockholm för det första distriktssekre-
terarmötet. Vad som skulle komma att avhandlas vid detta möte var endast 
avsett för en trängre krets. Detta framgår av att en uppmaning till diskretion 
skrivits på dagordningen. Mötet hade karaktären av en utbildning där EFS:s 
styrelse ville visa vilka förväntningar den hade på distriktssekreterarna. An-
teckningarna från detta möte har tidigare inte analyserats på djupet. Dagarna 
inleddes med en genomgång av riksorganisationens och DUF:s historia av 
sekreteraren Knut Johan Montelius. Styrelseordföranden, generallöjtnanten 
Olof Bernhard Malm (1851–1939), hade föreslagit att denna del av samman-
trädet särskilt skulle behandla hur EFS och DUF fungerat som en samman-
hållande kraft för rörelsen på lokal och regional nivå.23 Malm ville med detta 
föra över riksorganisationens nationella vision att hålla samman och konfess-
ionellt leda den lokala och regionala rörelsen till distriktssekreterarna. 

Som en del av sin tjänstgöring skulle distriktssekreterarna regelbundet 
delta i möten i Stockholm med övriga ledande tjänstemän vid riksorganisat-
ionens expedition. Vid dessa möten skulle distriktssekreterarna rapportera 
om händelser i sina distrikt. Distriktssekreterarna skulle även halvårsvis 
sända in arbetsplaner för sina distrikt till Stiftelsens expedition. Dessa ar-
betsplaner skulle ta upp distriktssekreterarnas egen, riksorganisationens (in-
klusive DUF:s) och missionsföreningarnas totala verksamhet i distriktet.24 
Att arbetsplanerna skulle ta upp både EFS:s och den lokala och regionala 
rörelsens planerade verksamhet i respektive distrikt är väsentligt. Här visade 
riksorganisationens styrelse i sin distriktssekreterarinstruktion att distrikts-
sekreterarna inte skulle göra någon åtskillnad mellan dessa verksamheter. 
Distriktssekreterarna placerades i sina områden för att sköta sin av styrelsen 
givna syssla både för riksorganisationens och för den lokala och regionala 
rörelsens arbete, detta oavsett om rörelsen på lokal och regional nivå var 
ansluten till EFS eller enbart samverkade med denna. Inte minst det senare är 
viktigt. Styrelsen syftade alltså till att distriktssekreterarnas arbete, åt-

                               
23 Synpunkter beträffande distrikts-sekreterarsammanträdet (av O. B. Malm), An-
teckningar förda vid distriktssekreterarsammanträdet 22-26/11 1921 (av okänd), 
FII:8;3;3, EFSA, SSA. Man kan i detta sammanhang reflektera över om Malms 
erfarenheter som generalsperson påverkade hans tänkande kring distriktsstrukturen 
och distriktssekteterarnas uppgift. 
24 Utkast till instruktion för EFS distriktssekreterare (utan år), Arbetsordning 22-26 
mars (1922), FII:8;3, EFSA, SSA. 
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minstone på sikt, skulle leda till att de olika verksamheterna och enheterna 
kunde gå samman. Genom mötena med distriktssekreterarna och genom 
deras rapporter förbättrades avsevärt riksorganisationens styrelses överblick 
över händelseutvecklingen i rörelsen på lokal och regional nivå. Genom 
förbättrad överblick ökade möjligheterna att påverka rörelsen. 
 
   Om all Stiftelsens (inklusive DUF:s) och den lokala och regionala rörel-
sens verksamhet inom distriktets gränser låg under distriktssekreterarens 
konfessionella ansvarsområde låg all verksamhet därmed även under EFS:s 
och DUF:s styrelser då det var dessa som hade tillsatt distriktssekreteraren. 
Så såg tankekedjan bakom distriktsstrukturen ut.  

Det skulle visa sig att distriktssekreterarna mottogs mycket olika av rörel-
sen på lokal och regional nivå i de skilda distrikten.25 Samtidigt som di-
striktssekreterare Carl August Köhlmark (1864–1934) från sitt Söderman-
land-Närke-västra Västmanlanddistrikt rapporterade att han blivit väl motta-
gen, varnade distriktssekreteraren för Ångermanland-Medelpad, Jonas Nord-
in, EFS:s styrelse för att alltför snabbt försöka göra förändringar ute i 
distrikten. Detta borde enligt honom enbart ske försiktigt och på sikt. Nor-
dins varning visar att denne uppfattat situationen så, att styrelsen genom 
distriktsstrukturen verkligen ville införa förändringar i de olika landsdelarna. 
Intressant i detta sammanhang är att C. A. Hedlund, distriktssekreterare för 
Östra Skåne-Blekinge, nogsamt noterade att det var Kristianstads Traktat-
sällskap (KTS) med sitt ungdomsförbund, inte EFS, som stod för den allra 
största delen av verksamheten i hans distrikt. Det noterades även från Väs-
terbottens-, Södermanland-Närke-västra Västmanlands-, Norrbottens- och 
Östergötlandsdistriktens distriktssekreterare att det var de regionala organi-
sationerna och de länsvisa DUF-förbunden, inte Stiftelsen, som ansvarade 
för den största delen av verksamheten i respektive område.26 Ludvig Lind-
ström, distriktssekreterare för Norrbotten, uppfattade sig ibland till och med 
överflödig i sin uppgift då mycket av verksamheten redan planerades och 
genomfördes av den lokalt och regionalt organiserade rörelsen. Lindström 
var 1912–1938 styrelseordförande i Norrbottens Evangelisk-Lutherska Ung-
domsförbund och stod i denna position i den direkta operativa ledningen för 
dess verksamhet. Erik Petter Eriksson (1869–1930), distriktssekreterare för 
Östergötland, beklagade sig sommaren 1922 över att två av häradsmissions-
föreningarna i distriktets område, Vikbolandets och Hammarkinds Missions-

                               
25 Till detta kommer vi även att återvända rörande fallstudieorganisationerna nedan. 
26 I detta sammanhang är det av vikt att påminna om att verksamheten (missionsmö-
ten, predikantinsatser, söndagsskoleverksamhet etc) inte sällan hade olika arrangö-
rer. I ett område kunde EFS:s riksorganisation ha en anställd predikant verkande 
samtidigt som eventuell regional organisation och lokal missionsförening gjorde 
sina respektive insatser. Det var olika kassor som betalade, och åtminstone fram till 
införandet av distriktsstrukturen styrde olika organ över de skilda verksamheterna.  
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föreningar, inte släppt in honom att leda deras arbete utan höll honom utan-
för.27  

Distriktssekreterarna hade alltså inte alltid lätt att etablera sig. Starkt bi-
dragande till detta var att det var rörelsen på lokal och regional nivå som 
stod för den största delen av den operativa verksamheten i de geografiska 
områdena som utgjorde riksorganisationens distrikt, inte EFS. Detta samti-
digt som det var riksorganisationens styrelse som tillsammans med DUF:s 
styrelse anställt distriktssekreterarna. För att kunna agera önskade distrikts-
sekreterarna 1922 en fullmakt av riksorganisationens styrelse där det fram-
gick vilka uppdrag och befogenheter de hade.28 Händelserna på 1870- och 
1880-talen och kring 1910 torde för dem ha funnits i färskt minne. Då hade 
rörelsen på lokal och regional nivå intagit olika ställning till EFS. Hur di-
striktssekreterarna skulle agera vid tillfälle av kris var alltså en högst aktuell 
fråga. 

Stiftelsens styrelse började tidigt använda distriktssekreterarna för att på-
verka rörelsen på lokal och regional nivå i för styrelsen önskvärd riktning. 
Bland annat användes distriktssekreterarna praktiskt för att föra över det 
ekonomiska ansvaret för predikanterna från riksorganisationen till den lokala 
och regionala rörelsen och konfessionellt för att tala de lokala missionsför-
eningar till rätta vilka börjat med egna nattvardsfiranden.29 

I maj 1922 insåg EFS:s styrelse att det skulle dröja innan distriktsstruk-
turen kunde fungera över hela landet. Därför valde den att i Stiftelsens års-
bok efter det att distrikten införts avrapportera den anslutna rörelsens verk-
samhet via de regionala organisationerna, såsom man hade gjort tidigare år.30 
Det enda distrikt vilket presenterade egen rapport i 1921 års årsbok var Väs-
terbottendistriktet. Utifrån detta förhållande torde det vara befogat att påstå 
att det var just detta geografiska område som våren 1922 kommit längst i att 
fungera som distrikt, dvs. att EFS:s och den lokala och regionala rörelsens 
verksamhet börjat gå samman och samordna sin verksamhet under distrikts-
sekreterarens ledning. I denna del av landet behövde den nya distriktsstruk-
turen heller inte konkurrera med någon äldre regional organisation, utan 
kunde friare bygga sin verksamhet utifrån de behov den såg och på det sätt 
den önskade. Detta innebar att verksamhetens lojalitet kunde vara relaterad 
till Stiftelsen och DUF utan mellanhänder. I årsboken för 1922 var avrappor-
teringen ordnad distriktsvis. De regionala organisationernas roll för verk-
                               
27 Anteckningar från distriktssekreterarsammanträdet inför EFS styrelse 8 juni 1922; 
distriktssekreterarrapporter 1922-1926, FII:8;3, EFSA, SSA. 
28 Anteckningar från distriktssekreterarsammanträdet inför EFS styrelse 8.6.1922, s 
4, 7-8 (ej paragrafindelat dokument), FII:8;3, EFSA, SSA. 
29 Anteckningar från distriktssekreterarsammanträdet inför EFS styrelse 8.6.1922, s 
1-3, 5 (ej paragrafindelat dokument); Protokoll sammanträde med representanter för 
EFS styrelse och distriktssekreterarna 9.6.1923 § 3 (kopia), FII:8;3, EFSA, SSA. 
30 EFSÅ 1921, s 52-72. Om tidigare rapportering, se EFSÅ 1919, s 52-85; 1920, s 
54-84. 
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samheten i de skilda delarna av landet tonades i årsboken ned till förmån för 
distriktsstrukturen.31  

Första världskriget och de första mellankrigsåren var en tid av ekono-
miska svårigheter för EFS och för rörelsen på lokal och regional nivå. Sveri-
ges ekonomi påverkades av flera års inflation med stigande priser, tillfälligt 
avbruten av en deflationskris 1920–1922 som i sin tur gav upphov till arbets-
löshet, prissänkningar och konkurser.32 Då levnadsomkostnaderna under 
inflationsåren kraftigt höjdes gav Stiftelsens styrelse sina anställda särskilda 
dyrtidstillägg. Ökade kostnader för den inre missionen tvingade styrelsen att 
belåna eller sälja fastigheter, avyttra ett stort boklager på realisation, sälja en 
del andra tillgångar och överföra pengar från den yttre till den inre mission-
en. Riksorganisationens styrelse hade tagit på sig omfattande ekonomiska 
åtaganden som den i de ekonomiskt svåra tiderna inte klarade att hantera. 
Den ekonomiska situationen i samhället vid 1920-talets inledning påverkade 
även de lokala missionsföreningarna och regionala organisationerna nega-
tivt. Utlovade medel från dessa kom inte in i den takt eller mängd som EFS:s 
årsmötens budgetar angav och utifrån vilka styrelsen bedömt verksamhetens 
storlek.33 Detta i sig var inget nytt. Riksorganisationen var åtminstone sedan 
1860-talet mycket beroende av ett kontinuerligt tillflöde av gåvor från den 
lokala och regionala nivån. I tider av spänningar, som på 1870- och 1880-
talen och åren kring 1910, blev detta förhållande än tydligare när delar av 
rörelsen valde att inte sända medel till riksorganisationen.  

I december 1921 visade det sig att EFS:s ekonomiska läge var ännu sämre 
än vad som dittills framkommit. Det kom nu till styrelsens kännedom att 
styrelsens vice ordförande och ekonomidirektör Karl Johan Ahlberg (1862–
1930) utan de övriga styrelseledamöternas kännedom ställt riksorganisation-
en med dess bokförlag som garant för Dagens Tidning, en relativt nystartad 
tidning som utgavs i Stockholm. Denna hade råkat i allvarliga ekonomiska 
svårigheter och upphört i mars 1922 då den gick samman med veckotidskrif-
ten Riket.34 Det inträffade var ett svårt slag mot riksorganisationens ekonomi 
och försvårade ytterligare den ekonomiska kris EFS var inne i. Beslutet att 
på detta sätt stödja Dagens Tidning hade varit Ahlbergs eget, även om det 
funnits ambitioner hos styrelsen att knyta en kristen tidning närmare till sig. 
Dagens Tidning började komma ut 1919 och skulle vara en kristen nyhets-
tidning som utan partitillhörighet ville verka för att ena nationen. En utred-
ning kom fram till att Stiftelsen förlorat cirka 500 000 kr i denna satsning. 
Samtliga förluster behövde dock inte omedelbart realiseras varför skadan 

                               
31 EFSÅ 1921, s 52-55; 1922, s 48-80. 
32 Maddison 1991, s 300-303; Lundqvist 1982, s 51; Bladh 2003, s 192, 286, 290; 
Lundqvist 2008, s 320-321. 
33 EFS sp 1917-1921, AIIa:21-22, EFSA, SSA; Budbäraren 1/11 1920; Lundqvist 
1982, s 51; Lundqvist 2008, s 320-323. 
34 Tollin 1967, s 23. 
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stannade vid cirka 260 000 kr. Även denna summa var ansenlig. Gåvomed-
len till EFS omfattade vid början av 1920-talet cirka 1 000 000 kr per år. 
Ytterligare ett ekonomiskt problem var att riksorganisationens bokförlags 
lager under flera år värderats alltför högt. Detta hade medfört att förlagets 
ekonomi under lång tid sett bättre ut än vad den var. För att råda bot på det 
ekonomiskt svåra läget beslutade styrelsen om lönesänkningar för Stiftelsens 
anställda. Styrelsen sjösatte även en 10-årig plan för att konsolidera organi-
sationens ekonomi.35 Det var tydligt att EFS:s styrelse inte hade haft full 
kontroll över ekonomin och blivit offer för omständigheter. Riksorganisat-
ionen var nu beroende av den lokala och regionala rörelsens akuta ekono-
miska stöd för att överleva. 

Styrelseordföranden O. B. Malm hade redan i december 1921 begärt att få 
avgå ur styrelsen, men av denna uppmanats att kvarstå. När det förtroende-
råd som tillsatts i mars 1922 föreslog att både Ahlberg och Malm skulle avgå 
ur styrelsen begärde Malm åter att få göra det men att styrelsen skulle få 
avgöra om så skulle ske. Vid omröstning i styrelsen – där dock inte samtliga 
ledamöter var närvarande – röstade sex ledamöter för att Malm skulle vara 
kvar som styrelseordförande, två emot och inlämnades sju blanka röstsedlar. 
Då Malm för att sitta kvar krävt att alla röstande skulle stödja honom valde 
han att lämna styrelsen.36 

På grund av riksorganisationens svåra ekonomiska läge blev diskussionen 
lång när frågan om ansvarsfrihet för styrelsen behandlades vid EFS:s års-
möte 1922. Efter flera voteringar beslutade årsmötet att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet med undantag av styrelsens vice ordföranden tillika ekonomi-
direktören Ahlberg. Revisorerna hade krävt att inte heller Malm skulle få 
ansvarsfrihet. Årsmötet uttalade samtidigt att det beklagade det som inträffat 
och menade att styrelsen agerat i alltför god tro.37 Detta var en kraftig marke-
ring från årsmötets sida. Medbestämmandet tillerkändes nu fritt spelrum och 
årsmötet riktade alltså kritik mot styrelsen och utkrävde ansvar på ett sätt 
som tidigare inte gjorts. Faran för riksorganisationen var denna gång inte 
konfessionell, utan av ekonomisk natur. När styrelsen vid tidigare kriser 
kallat in provinsombuden för att få stöd vid årsmötena hade den gjort det 
därför att den menade att EFS:s konfessionalitet stått på spel. Provinsombu-
den kallades inte in vid 1922 års kris.   

Vid årsmötet sommaren 1922 förändrades styrelsens sammansättning 
kraftigt. En styrelseledamot, Ahlberg, tvingades av årsmötet att avgå då han 
inte fick ansvarsfrihet. Malm tillsammans med sex andra ledamöter hade 
avböjt återval. Fem ytterligare återvaldes inte. Endast 14 av de 26 som före 

                               
35 EFS sp 14.12.1921 § 3, AIIa:22, EFSA, SSA; Lenhammar 1981, s 107-112; 
Lundqvist 1982, s 51-53. 
36 Lundqvist 1982, s 53-54. 
37 Lundqvist 1982, s 54. 
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årsmötet var ledamöter fortsatte i den nya styrelsen.38 Att stora delar av sty-
relsen på detta sätt avgick eller ställde sina platser till förfogande och att 
årsmötet inte gav hela styrelsen ansvarsfrihet var något alldeles nytt i EFS:s 
historia. 

Den ekonomiska krisen och händelserna som följde på den blixtbelyste 
Stiftelsens relation till den anslutna rörelsen på lokal och regional nivå. 
Riksorganisationen var helt beroende av ekonomiskt stöd från den lokala och 
regionala nivån och att äga dessa nivåers förtroende. Styrelsen tvingades 
1922 att utifrån den uppkomna situationen skyndsamt vända sig till rörelsen 
för att vädja om ekonomisk hjälp. EFS kämpade 1922 för sin överlevnad. 
Det var nu viktigt att den lokala och regionala rörelsens förtroende för riks-
organisationen och dess styrelse snabbt återupprättades. 

Fram till 1922 hade riksorganisationens styrelse själv i enlighet med stad-
garna fungerat som valberedning inför årsmötets styrelseval. På grund av de 
uppkomna omständigheterna valde styrelsen att istället låta årsmötet tillsätta 
en egen från styrelsen fristående valberedning benämnd ”valnämnd”. Styrel-
sen avstod i och med det från ett viktigt redskap att kontrollera årsmötets 
styrelseval. Då denna från styrelsen skilda valberedning permanentades to-
nade nu ytterligare ett av riksorganisationens associationskännetecken ned. 
Valnämnden kom 1922 att bestå av tre provinsombud, tre ombud för an-
slutna missionsföreningar, tre missionärer och tre predikanter. Vid årsmötets 
styrelseval detta år blev resultatet att så många som sex helt nya personer 
blev invalda. Styrelsen begränsades nu genom en stadgeändring till att om-
fatta 20 ledamöter. Denna förändring gjordes för att minska på sammanträ-
denas resekostnader då en större andel av styrelsen förväntades komma att 
bo utanför Stockholm. Endast en av de nya ledamöterna bodde i Stockholm 
eller dess närhet. Genom detta styrelseval hade huvudstadens dominans i 
EFS:s styrelse definitivt brutits.39 Även fixerandet av antalet styrelseledamö-
ter bidrog till transparensen av valproceduren och stärkandet av årsmötets 
makt. Tidigare hade styrelsen själv kunnat avgöra hur många ledamöter som 
vid varje givet tillfälle skulle väljas. Denna tolkning av förändringen av anta-
let styrelseledamöter har inte framförts i tidigare forskning, men stärker bil-
den av att årsmötet fick mer att säga till om än tidigare. Styrelsen blev ur 
flera aspekter årsmötets tjänare och ansvarig inför årsmötet. EFS hade ytter-
ligare mognat som folkrörelseorgan. 

Den nya geografiska sammansättningen av styrelsen medförde även för-
ändringar av dess arbetssätt: antalet ordinarie sammanträden minskades av 
årsmötet från normalt tolv till fem per år och antalet ledamöter minskades, 

                               
38 EFS åmp 15.6.1922 § 2-4, AI:4, EFSA, SSA; Lundqvist 1982, s 54. 
39 EFS åmp 15.6.1922 § 2-4, AI:4, EFSA, SSA; Lundqvist 1982, s 54. Andelen 
styrelseledamöter som bodde utanför huvudstaden ökade ytterligare under de närm-
ast följande åren. För EFS:s styrelses sammansättning 1921 och 1925, se tablåerna 6 
och 7 i bilagorna. 
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såsom tidigare nämnts, året därpå till 20. Då ledamöterna inte sammanträdde 
lika ofta som tidigare hänsköts en del arbete till utskott och tillfälliga kom-
mittéer med befogenhet att besluta i mindre viktiga ärenden. Styrelsen kom 
att koncentrera sig på de övergripande frågorna och överlät mer till tjänste-
männen vid expeditionen. För att kompensera att man hade färre styrelse-
sammanträden tillsatte styrelsen ett verkställande utskott vars ledamöter 
skulle vara bosatta i Stockholm och därmed med kort varsel kunna samman-
träda. På grund av längre tid mellan styrelsesammanträdena beslöts även att 
protokollen skulle justeras snabbare och att avskrifter av det justerade proto-
kollet skulle sändas med post till ledamöterna.40 

Till ny styrelseordförande efter Malm utsåg styrelsen skåningen Anders 
Åberg från Helsingborg. Åberg var styrelsens ordförande 1922–1924 samti-
digt som han fortsatte att vara styrelseordförande för Västra Skånes Miss-
ionsförening (VSM). Åberg blev därmed den förste styrelseordförande för 
EFS som inte bodde i Stockholm.41 Med tanke på riksorganisationens histo-
riskt tydliga stockholmskoppling var detta något nytt. I valet av Åberg som 
ny styrelseordförande tog Stiftelsen ytterligare ett steg att mogna som nat-
ionellt folkrörelseorgan för rörelsen på lokal och regional nivå i hela landet. 
Fram till sommaren 1922 hade både ordförande och vice ordförande varit 
bosatta i huvudstaden. När Anders Åberg blev styrelseordförande, valde 
styrelsen samtidigt att till vice ordförande utse en ledamot boende i Stock-
holm. Valet föll på Eskil Levander. När Levander 1924 efterträdde Åberg 
som styrelseordförande valdes till vice ordförande en ledamot utifrån landet, 
konsul Carl Nilsson (1863–1958) från Kristianstad. I detta förfarande är det 
möjligt att se ett försök till ett slags utjämningssystem mellan Stockholm och 
de olika landsdelarna, ett sätt att ge den anslutna rörelsen på lokal och reg-
ional nivå utanför Stockholm en framträdande plats i styrelsen.42  

Hur styrelsesammanträdena praktiskt genomfördes har hittills inte note-
rats av forskningen. Detta är emellertid av principiellt intresse. Under 
Åbergs tid som styrelseordförande började nämligen riksorganisationens 
styrelse sammanträda även på andra orter än i Stockholm. Det första ordina-
rie sammanträdet utanför huvudstaden hölls i mars 1923 i Åbergs hemstad, 

                               
40 EFS sp 18.6.1921 § 14; 14.9.1921 § 7, AIIa:22, EFSA, SSA; Lundqvist 1982, s 
50-51. Styrelsen hade tidigare själv valt hur många ledamöter den skulle bestå av. 
Efter årsmötet 1919 bestod styrelsen av 23 och efter 1920 och 1921 års årsmöten av 
26 personer. Från 1922 fixerades antalet ledamöter till 20. Att styrelsens storlek 
fixerades – tidigare angav stadgarna enbart det lägsta antalet ledamöter – innebar 
förutom en besparing när nu ledamöterna skulle komma att resa längre till och från 
sammanträdena att årsmötet satte upp ytterligare en spelregel för hur Stiftelsen 
skulle styras. 
41 EFSÅ 1856-1924. 
42 EFSÅ 1922-1924. På liknande sätt valde årsmötet revisorer från olika delar av 
landet, EFSÅ 1922-1926. 
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Helsingborg.43 Stockholm fortsatte att vara den normala mötesplatsen för 
styrelsen, men från 1923 förlades ungefär ett av de årliga fem sammanträ-
dena på annan plats. När styrelsen sammanträdde ute i landet blev det tradit-
ion att samtidigt anordna större missionsmöten på samma plats.44 Att styrel-
sen sammanträdde på olika platser i landet förstärkte alltså bilden av att 
EFS:s styrelse angick rörelsen på lokal och regional nivå i hela landet och att 
den åtminstone i någon mån var riksorganisationens och den lokala och reg-
ionala rörelsens nationella styrelse, även om den enbart hade årsmötets man-
dat att styra över EFS med dess verksamhet. Den organisatoriska åtskillna-
den mellan riksorganisationen och rörelsen på lokal och regional nivå bestod 
alltjämt och är viktig att ha i minnet när 1920-talets förhållanden aktuali-
seras. 

Årsmötets beslut att ändra stadgarna 1921 och händelseförloppet vid års-
mötet 1922 resulterade i en tydlig förändring av det sätt på vilket styrelsen 
traditionellt varit sammansatt. När stadgarna inte längre krävde att ett visst 
antal styrelseledamöter hade att bo i Stockholm, samtidigt som många av de 
tidigare ledamöterna avgick från sina uppdrag, gav detta möjligheter till en 
påtaglig förändring. Den styrelse som nu tillträdde innebar ett generations-
skifte och en förändring såväl socioekonomiskt som demografiskt: 

Andelen predikanter i styrelsen ökade markant under perioden 1920–
1924, från två av 26 ledamöter till som mest fyra av 20 ledamöter. Flera av 
de predikanter vilka var styrelseledamöter innehade samtidigt höga tjänster i 
riksorganisationen och var i ordinär predikotjänst. Andelen präster minskade 
samtidigt från sju av 23 ledamöter år 1920 till tre av 20 ledamöter år 1924. 
Denna minskning som inletts redan vid sekelskiftet 1900 var ett uttryck för 
den ökade organisatoriska åtskillnaden mellan EFS och Svenska kyrkan. 
General O. B. Malm blev den siste representanten för den högreståndskate-
gori som tidigare varit så betydelsefull i styrelsen. Ännu vid 1920-talets in-
gång spelade högreståndspersonerna en relativt viktig roll, men deras andel 
av styrelsen minskade och detta inslag försvann alltså helt efter 1922 års 
årsmöte.45 En viktig förklaring till att högreståndspersonerna vid denna tid 
lämnade styrelsen torde, förutom den allmänna samhällsförändringen, ha 
varit att den generation som påverkats av väckelsen kring lord Radstock på 
slutet av 1870-talet nu var på utdöende.46 I denna grupp hade styrelsen haft 

                               
43 EFS sp 17.3.1923 inledningen; 19.3.1923 inledningen, AIIa:23, EFSA, SSA. 
44 EFS sp 27 och 29.10.1923 inledningen (i Kristianstad), AIIa:23; 26.3.1924 inled-
ningen (i Norrköping), AIIa:24; 19 och 21.9.1925 inledningen (i Göteborg), AIIa:25; 
27-28.8.1926 inledningen (i Umeå), AIIa:26, EFSA, SSA. 
45 Om EFS:s styrelses sammansättning under dessa år och förändringar av denna, se 
EFSÅ 1919, s 14; 1920, s 13-14; 1921; s 14-15; 1922, s 14; 1923, s 251. För EFS:s 
styrelses sammansättning 1921 och 1925, se tablåerna 6 och 7 i bilagorna. 
46 Om väckelserörelsen kring lord Radstock bland högre ståndspersoner under hans 
vistelse i Stockholm och flera andra städer ute i landet 1878-1879, se Österlin 1947; 
Bergsten 1947; Bexell 2003, s 159-165. 
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en rekryteringsbas. Tidigare forskning har även visat att förändringarna i 
styrelsens sammansättning resulterade i att andelen präster, och då inte minst 
präster i församlingstjänst, minskade. För EFS:s koppling till Svenska kyr-
kans organisation innebar detta en försvagning.47 
  1920-talets förändringar av Stiftelsens styrelse innebar att rörelsen på lokal 
och regional nivå i mycket större utsträckning än tidigare kom att represente-
ras i riksorganisationens styrelse. Socioekonomiskt och geografiskt medför-
de förändringarna att den bättre kom att återspegla den lokala och regionala 
rörelsen i dess helhet.48 Förändringarna av riksorganisationens styrelses 
sammansättning torde ha bidragit till att minska de tidigare spänningarna 
mellan den och den anslutna rörelsen.  

Om Stiftelsens införande av sin distriktsstruktur och den successiva sam-
manflätningen av riksorganisationen och rörelsen på lokal och regional nivå 
innebar att EFS ”tog över” den lokala och regionala rörelsen genom sina 
utplacerade distriktssekreterare, innebar å andra sidan händelserna vid 1922 
års årsmöte att denna rörelse i sin tur ”tog över” Stiftelsen. Båda dessa per-
spektiv är viktiga att ha med för att rätt tolka hela processen. Genom dessa 
ömsesidiga ”övertaganden” togs viktiga steg för fortsatt sammanflätning och 
fortsatt mognad som det nationella folkrörelseorganet EFS. Resultatet blev 
en riksorganisation som bättre korresponderade med sin samtid med dess 
krav på medbestämmande och insyn. Detta var ett svar på samhällsföränd-
ringen. Händelseutvecklingen innebar ur EFS:s styrelses perspektiv att riks-
organisationens konfessionalitet tryggades och att den till denna anslutna 
lokala och regionala rörelsens medbestämmande i den gavs utrymme. 

I samband med det svåra ekonomiska läget 1922 vände sig EFS:s styrelse 
till rörelsen på lokal och regional nivå för att få hjälp. Styrelsen tänkte sig att 
denna hjälp kunde bestå av extra insamlingar till riksorganisationen eller att 
rörelsen tog över en del kostnader och anställningar. Av konfessionella skäl 
hade riksorganisationens styrelse efter 1870- och 1880-talens teologiska 
frågor om nattvard, försoning och bekännelse valt att anställningsmässigt 
knyta en stor del av predikantkåren till sig själv. Detta system gav styrelsen 
konfessionell trygghet i sin tid, men blev på 1920-talet ekonomiskt alltför 
riskabelt. Denna lösning förutsatte ett jämnt tillflöde av omfattande ekono-
miska resurser från rörelsen ute i landet till Stiftelsens styrelse, som anställde 
predikanter och sedan fördelade deras insatser. Riksorganisationens styrelse 
ville vid 1920-talets ingång föra över kostnader och anställningar till rörel-
sen på lokal och regional nivå. Detta måste förstås så, att EFS:s styrelse vid 
1920-talets inledning menade att den konfessionellt kunde lita på denna rö-

                               
47 Lundqvist 1982, s 54-55. 
48 För EFS:s styrelses sammansättning 1921 och 1925, se tablåerna 6 och 7 i bila-
gorna. 
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relse. Den hade blivit konfessionellt mer homogen. Splittringsfrågornas tid 
var förbi.49 

Distriktssekreterarna var viktiga talesmän ute i landet för riksorganisat-
ionen och lojala med den. I Stiftelsens ekonomiskt svåra läge pläderade di-
striktssekreterarna för att rörelsen på lokal och regional nivå skulle stötta 
riksorganisationen ännu mer än vad den brukat göra. Nedan kommer vi att se 
hur denna rörelse reagerade på de nya distriktssekreterarna, på distriktsstruk-
turen som sådan och på EFS:s styrelses önskemål om ekonomisk hjälp. 

Efter att ha beskrivit och analyserat händelseförloppet på den nationella 
nivån går vi nu vidare till det regionala planet. 

2. Det regionala planet 
Västra Skånes Missionsförening 
Vid 1920-talets ingång var Västra Skånes Missionsförening (VSM) en av de 
regionala organisationer som under lång tid samverkat med EFS utan att 
ansluta sig dit. Det fanns dock krafter i den regionala organisationen som 
önskade att föreningen skulle ansluta sig till riksorganisationen.50 

Som vi tidigare sett sammanföll VSM:s område i stort med Stiftelsens di-
strikt för Västra Skåne-Halland. I sydvästra Skåne, som också skulle tillhöra 
detta distrikt, verkade Centralföreningen för Södra Skånes Evangelisk-
Lutherska Missionsföreningar. Denna regionala struktur hade bildats 1882 
och var ansluten till EFS.51 Av västra Skåne och Halland önskade riksorgani-
sationens styrelse bilda ett distrikt med VSM:s styrelseordförande Anders 
Åberg som distriktssekreterare.52 Det finns anledning att förmoda att riksor-
ganisationens styrelse hoppades att VSM skulle ansöka om anslutning till 
riksorganisationen i och med införandet av distriktstrukturen. Detta kom 
dock att dröja. Den regionala organisationen anslöt sig till EFS först 1945.53 
Över huvud taget nämndes inte distriktsplanerna i VSM:s protokoll under 
den här aktuella undersökningsperioden.54 Distriktsfrågan verkar inte ha 
berört den. Ganska omgående stod det klart för EFS:s styrelse att det skulle 
bli svårt att etablera Västra Skåne-Hallandsdistriktet i ett läge när den reg-
ionalt starka VSM önskade förbli organisatoriskt självständig. Det beslutade 

                               
49 Även om det är korrekt att säga att den del av rörelsen som vid 1920-talets inled-
ning samverkade med EFS var mer homogen än tidigare, tvingades riksorganisation-
ens styrelse att tolka situationen så på grund av ekonomiska realiteter. För detta 
påpekande tackar jag fil. dr. Stefan Gelfgren. 
50 Västra Skånes Missionsförening, fol. 300, DIV:1, EFSA, SSA. 
51 Centralföreningen för Södra Skånes Evangelisk-Lutherska Missionsföreningar, 
fol. 124, DIV:1, EFSA, SSA; Rindén 1922. 
52 EFSÅ 1921, s 45. 
53 Johansson 1956, s 116-117. 
54 VSM prot 1921-1927, A1A:1, EFSVSA, SkAF. 
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och offentliggjorda distriktet förverkligades därmed inte vid denna tid. 
Tjänsten som distriktssekreterare tillsattes inte, även om Anders Åberg i 
Stiftelsens årsbok 1921 redan presenterats som detta distrikts distriktssekre-
terare.55 

Hösten 1922 kontaktade EFS:s expedition VSM med förhoppning att den 
regionala organisationen på grund av riksorganisationens dåliga ekonomi 
delvis skulle ta över det ekonomiska ansvaret för en av Stiftelsen anställd 
predikant i Landskrona. VSM:s styrelse accepterade detta.56 Överenskom-
melsen innebar en besparing för riksorganisationen, som efter det svåra eko-
nomiska läget 1921–1922 försökte inskränka sina kostnader och flytta över 
delar av dem till rörelsen på lokal och regional nivå. EFS:s styrelse menade 
att det fanns ekonomiska resurser hos VSM och riksorganisationen tänkte sig 
ändå behålla det konfessionella ansvaret i och med att även framtida predi-
kanter i Landskrona tänktes vara utbildade vid Johannelunds Missionsinstitut 
och få sitt predikantbetyg av Stiftelsens styrelse.57 

För VSM var det dock inte någon enkel fråga att på detta sätt öka sitt 
ekonomiska ansvarstagande. Även den regionala organisationen genomgick 
samtidigt en ekonomiskt bekymmersam period.58 Mellan riksorganisationen 
och rörelsen på lokal och regional nivå rådde konkurrens om missionsvän-
nernas ekonomiska resurser. Att trots detta ställa upp för EFS visar på den 
regionala organisationens lojalitet. Denna inställning kommer vi även att 
återkomma till när vi betraktar de andra regionala organisationerna som 
kvarhöll sin samverkan med Stiftelsen. 
 
Kristianstads Traktatsällskap 
EFS:s styrelse hade anledning att anta att Kristianstads Traktatsällskap 
(KTS) smidigt skulle kunna integreras i riksorganisationens distriktsstruktur. 
Traktatsällskapet hade vid 1920-talets början varit anslutet till riksorganisat-
ionen i över 30 år. Den tidigare nämnde C. A. Hedlund utsågs till att bli den 
förste distriktssekreteraren för EFS:s Östra Skåne-Blekinge-distrikt. Då hade 
Hedlund redan varit styrelseordförande för KTS i nära 20 år. På grund av sin 
tjänst hos riksorganisationen hade Hedlund varit tvungen att vara i Stock-
holm eller på resa i olika delar av landet under stora delar av året. Periodvis 
hade han lett traktatsällskapets verksamhet från EFS:s expedition i Stock-
holm och även låtit post till sig som styrelseordförande för den regionala 
organisationen gå dit. Att Hedlund blev distriktssekreterare innebar att han 
på heltid kunde ägna sig åt att verka i Östra Skåne-Blekinge. En tid efter 

                               
55 EFSÅ 1921, s 45; 1922-1925. 
56 VSM sp 9.9.1922 § 2, A1A:1, EFSVSA, SkAF. 
57 VSM prot 1920-1922, A1A:1, EFSVSA, SkAF. 
58 Gemensamt sammanträde VSM och VSM Ungdomsavdelnings styrelser prot 
20.1.1920 § 3; VSM sp 5.5.1920 § 4; 15.4.1921 § 3; 23.9.1921 § 1, 3; Gemensamt 
sammanträde VSM och VSM Ungdomsavdelnings styrelser prot 10.2.1922 § 5; 
VSM åmp 23.6.1922 § 5, A1A:1, EFSVSA, SkAF. 
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utnämningen flyttade han från Stockholm till Karlshamn. Därifrån hade han 
goda möjligheter att resa inom sitt distrikt.59 

Även om man i KTS:s protokoll inte kan hitta någon uttalad protest mot 
riksorganisationens införande av distrikt, verkar det under ytan ändå ha fun-
nits ett visst motstånd inom traktatsällskapet mot att KTS genom distrikts-
strukturen så tydligt inordnades i och under Stiftelsen.60 Fortfarande 1945, 
över 20 år efter det att riksorganisationens distrikt för Östra Skåne-Blekinge 
etablerats, kände dåvarande distriktssekreteraren Edvin Svensson (1899–
1976) behov av att inför rörelsen i området försvara denna organisatoriska 
förändring. I KTS:s jubileumsskrift 1945 skrev Svensson att det var viktigt 
att den regionala organisationen erkände EFS:s ställning över traktatsäll-
skapet.61 

C. A. Hedlund verkade vid början av 1920-talet aktivt för att KTS skulle 
hjälpa EFS i dess svåra ekonomiska läge. Hösten 1922 beslutade den region-
ala organisationen på Hedlunds initiativ att sända 1 500 kr ur sin kassa till 
riksorganisationen för att bekosta missionär Per Olssons (1864–1926) utresa 
till missionsfältet i Ostafrika. Anledningen till denna extraordinära insats var 
riksorganisationens dåliga ekonomi. Till Olsson hade KTS en särskild relat-
ion genom att han var född i Degeberga inom dess område och tidigare pre-
dikat inom den regionala organisationen.62 Möjligen kan man i KTS:s styrel-
seprotokoll ett halvår senare, i april 1923, utläsa viss kritik av beslutet då det 
noterades att detta extraordinära bidrag till EFS medfört att verksamhetsåret 
inte resulterat i något ekonomiskt överskott för traktatsällskapet, vilket som-
liga uppenbarligen hoppats på.63 Mellan riks-, regional- och lokalplanen 
uppkom ofta konkurrens om missionsvännernas insamlade pengar. Det fanns 
i KTS visserligen intresse och ansvarstagande för EFS:s arbete, men den 
regionala organisationens styrelse betonade i både ord och handling att extra 
insamlingar till riksorganisationen inte fick störa det normala penningflödet 
mellan lokalföreningarna och KTS.64 
 

                               
59 Evangelisk-Luthersk Missionsvän 5/1911, s 101; Thysell 1904, s 171-172, 178-
179, 183; Kristianstads Traktatsällskap 90 år (1945), s 35-36. Hedlunds tidigare 
frånvaro från KTS:s område stora delar av året hade inneburit svårigheter för hans 
ledning av sällskapet, KTS ämp 5.7.1909 § 7, AI:3, KTSA, LLA. Hedlund presente-
ras felaktigt i Hellström 1987, s 60 som ”distriktssekr för Kristianstads Traktatsäll-
skap 1921-1934”. Hedlund var styrelseordförande för Kristianstads Traktatsällskap 
och distriktssekreterare för EFS-distriktet Östra Skåne-Blekinge. 
60 KTS prot 1921-1927, AI:4, KTSA, LLA. 
61 Kristianstads Traktatsällskap 90 år (1945), s 36-37. 
62 KTS sp 10.10.1922 § 3, AI:4, KTSA, LLA. Om Per Olsson (1864-1926), född i 
Degeberga, Kristianstads län, elev vid Johannelunds Missionsinstitut 1892-1895, 
prästvigd 1895, EFS:s missionär i Eritrea och Juba, se Hellström 1987, s 92. 
63 KTS sp 9.4.1923 § 13, AI:4, KTSA, LLA. 
64 KTS prot 1920-1925, AI:4, KTSA, LLA. 
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Gotlands Missionsförening 
Gotlands Missionsförening (GotlMF) var ansluten till EFS sedan 1882 och 
banden mellan de båda var många och nära. Den regionala organisationen 
vände sig till exempel regelbundet till Stiftelsen och Johannelunds Missions-
institut för att få nya predikanter.65 Till GotlMF:s större missionsmöten kal-
lades ofta ledande företrädare för riksorganisationen.66 

Den gotländska regionala organisationen gjorde under början av 1920-
talet extraordinära ekonomiska insatser för att avhjälpa EFS:s svåra ekono-
miska kris. Våren 1923 beslutade den att en av riksorganisationens mission-
ärskandidater skulle få göra en predikoresa på Gotland och där samla in kol-
lekter för sin utresa till missionsfältet i Ostafrika.67 Vid årsmötet på somma-
ren samma år bestämde GotlMF att 1 000 kr ur överskottet av organisation-
ens kassa skulle gå som gåva till Johannelunds Missionsinstitut.68 

Till en början valde EFS:s styrelse att inte utse någon distriktssekreterare 
för Gotlandsdistriktet. Ur Stiftelsens perspektiv upprättades dock distriktet, 
men GotlMF:s protokoll innehåller inga noteringar om att det geografiska 
området från januari 1922 utgjorde ett distrikt i riksorganisationens distrikts-
struktur.69 
 
Örebro Läns Ansgarieförening 
Örebro Läns Ansgarieförening (ÖrLAF), som var ansluten till EFS sedan 
1875, kom att tillhöra dess distrikt för Södermanland-Närke-västra Västman-
land. I ÖrLAF:s fall kan vi följa hur en regional organisation kunde uppleva 
sin situation när den utgjorde endast en del av ett större geografiskt distrikt 
och med en distriktssekreterare som inte kom från dess egna led. 

År 1920 valdes predikant Oscar Berg (1876–1950) i Örebro till ordfö-
rande i ÖrLAF:s styrelse. Sedan tidigare var han styrelseordförande för 
DUF: s kretsförbund i länet.70 Berg personifierade den friare uppfattningen i 
den lokala och regionala rörelsens relation till kyrkoförsamlingarna. Han 
pläderade för att predikanterna skulle avskiljas med handpåläggning, att de 
kunde leda nattvardsfiranden och att de lokala missionsföreningarna skulle 

                               
65 GotlMf sp 15.1.1921 § 5; åmp 7.7.1923 § 7; kmp 20.10.1923 § 5, AIa:4, 
GotlMfA, ViLA. 
66 GotlMf sp 24.4.1922 § 2-3; kmp 20.10.1923 § 4, AIa:4, GotlMfA, ViLA. 
67 GotlMf sp 21.4.1923 § 6, AIa:4, GotlMfA, ViLA. 
68 GotlMf 7.7.1923 § 5, AIa:4, GotlMfA, ViLA. 
69 GotlMf prot 1922-1925, AIa:4, GotlMfA, ViLA. 
70 ÖrLAF sp 3.3.1920 § 3, AI:1, ÖrLAFöA, ACÖ; Hellström 1987, s 99. Då Berg 
verkade i en större stad och var anställd direkt av EFS titulerades han ”stadsmission-
är” före det att han blev kamrer i Örebro stads barnavårdsnämnd. 
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bygga egna missionshus. ÖrLAF hade påverkats i denna riktning av sin fri-
kyrkliga omgivning.71 

Till att vara distriktssekreterare för Södermanland-Närke-västra Västman-
landdistriktet utsåg Stiftelsens och DUF:s styrelser predikant Carl August 
Köhlmark från Södertälje. Denne hade tidigare predikat inom ÖrLAF och 
var alltså inte helt okänd där. För att engagera Köhlmark i den regionala 
organisationens operativa ledning valdes han i januari 1922 in i dess styrelse 
och i mars samma år in i den regionala organisationens styrelses verkstäl-
lande utskott och tog aktiv del i styrelsearbetet.72 Till en början verkar 
Köhlmark ha tagits emot väl av rörelsen på lokal och regional nivå i hela 
distriktet. I april 1925 uttryckte han i brev till sekreteraren för den inre miss-
ionen vid EFS:s expedition, Samuel Åberg (1890–1957; senare kyrkoherde i 
Strövelstorp), att ”predikanterna [i distriktet] är glada för att de fått en biskop 
[sic!].”73 Att inom sitt distrikt ha en stark regional organisation som ledde en 
stor egen verksamhet var dock inte oproblematiskt för distriktssekreterare 
Köhlmark. Detta visar på problematiken i riksorganisationens dåvarande 
struktur. Även om han hade samtal också med predikanterna i Örebro län, 
själv ansvarade för en del möten i detta område och var med i rekryteringen 
av nya predikanter i ÖrLAF, var det ändå styrelseordföranden i den region-
ala organisationen och i DUF:s Kretsförbund i Örebro län, Oscar Berg, som i 
praktiken ledde den lokalt och regionalt organiserade rörelsens verksamhet 
där. Köhlmark hade heller inte så mycket tid att vara i örebrodelen av sitt 
distrikt.74 Den lokala och regionala rörelsen där blev av flera skäl en ganska 
självständig del av Södermanland-Närke-västra Västmanlanddistriktet. 
 

                               
71 ÖrLAF årsberättelse 1919, AI:4; O. Berg till EFS styrelse 27.5.1925 (kopia); O. 
Berg till K. Dahlström 19.10.1925 (kopia); ÖrLAF styrelse till EFS styrelse 
22.11.1926 (kopia), EI:2, ÖrLAFöA, ACÖ. 
72 ÖrLAF utskottsprot 11.1.1916 § 2; sp 23.11.1921 § 6; åmp 23.1.1922 § 4; Ge-
mensamt sammanträde ÖrLAF och Örebro Läns Kretsförbund av DUF styrelser prot 
11.3.1922 § 3; 8.11.1922 § 4, AI:1, ÖrLAFöA, ACÖ. För Köhlmarks deltagande i 
ÖrLAF:s styrelsearbete och att han regelbundet förkunnade vid den regionala orga-
nisationens större missionsmöten, se ÖrLAF prot 1922-1926, AI:1, ÖrLAFöA, 
ACÖ. 
73 C. A. Köhlmark till S. Åberg 16.4.1925, FII:8;3, EFSA, SSA. 
74 Gemensamt sammanträde ÖrLAF och Örebro Läns Kretsförbund av DUF styrel-
ser prot 11.3.1922 § 4-6; ÖrLAF prot 1922-1926, AI:1; O. Berg till C. Olsson 
28.3.1922 (kopia); dens. till C. A. Köhlmark 5.5.1922 (kopia); dens. till G. Lind-
ström 6.2.1924 (kopia); dens. till C. A. Köhlmark 19.2.1924 (kopia); dens. till E. 
Persson 26.2.1924 (kopia); H. L. Dalström till O. Berg 5.3.1924; O. Berg till C. A. 
Köhlmark 3.4.1924 (kopia); N. Rodén till O. Berg 8.4.1925; O. Berg till E. Leuw 
19.10.1925 (kopia); B. Larsson till O. Berg 2.12.1925; O. Berg till N. Rodén utan 
datum 1925 (kopia); C. A. Köhlmark till O. Berg 12.3.1926; C. A. Köhlmark till O. 
Berg 26.4.1926; O. Berg till C. A. Köhlmark 26.4.1926 (kopia), EI:2, ÖrLAFöA, 
ACÖ. 



 202 

Södra Hälsinglands Missionsförening 
Även Södra Hälsinglands Missionsförening (SHälsMF) kom att verka i ett 
distrikt med större geografisk yta än den egna, nämligen distriktet för Häl-
singland-Jämtland-Härjedalen. Intresset för riksorganisationens distrikts-
struktur var lågt från SHälsMF:s styrelses sida. Enligt de bevarade protokol-
len aktualiserade styrelsen inte distriktsfrågan vid ett enda tillfälle under de 
fem första åren efter distriktets tillkomst.75 

Den sydhälsingska organisationens predikanter, som ingick i Gävleborgs 
Läns Predikantförbund, var däremot mycket aktiva i distriktsfrågan, åt-
minstone rörande vem som skulle bli distriktssekreterare. När länets predi-
kanter tidig höst 1921 fick veta att EFS:s styrelse planerade att utse stads-
missionär Albert Olsson (1879–1952) i Gävle till distriktssekreterare för ett 
distrikt bestående av Gävleborgs län protesterade de. De föreslog i ett brev 
till riksorganisationens styrelse att resesekreteraren Johannes Karlsson 
(1885–1968) i Hudiksvall istället skulle utses till denna post. Karlsson var 
redan av Stiftelsens styrelse påtänkt som distriktssekreterare, men för Jämt-
land-Härjedalendistriktet. Predikanterna pläderade för Karlsson som di-
striktssekreterare för Gävleborgs län och menade att han var mycket omtyckt 
av rörelsen i Hälsingland, att han och hans familj var väl förankrade i rörel-
sen lokalt i Hudiksvall och att han under lång tid arbetat i det området. Riks-
organisationens styrelse tog intryck av gävleborgspredikanternas brev och 
förändrade den geografiska indelningen av distrikten i denna del av landet: 
Uppland bröts ur ett skisserat distrikt för Dalarna-Västmanland-Uppland och 
skulle utgöra ett eget distrikt med Albert Olsson som distriktssekreterare. 
Olsson förklarade sig mycket nöjd med arrangemanget och var särskilt glad 
över att få arbeta i Uppland då han kände och var känd av rörelsen där me-
dan han, enligt egen uppgift, var okänd i Hälsingland. Dock krävde Olsson 
att Gästrikland skulle ingå i det nya distriktet så att Gästrikland-Uppland fick 
bilda distrikt med Gävle som centralort. Albert Olsson angav som skäl för 
detta bland annat att han satt i styrelsen för DUF:s Kretsförbund i Gäst-
rikland och att han ville fortsätta med detta uppdrag. Ytterligare ett skäl som 
han framförde för att Gästrikland-Uppland borde höra samman distrikts-
mässigt var att detta kretsförbund även verkade i norra Uppland.76 Hälsing-
land kom därför att i distriktsstrukturen höra samman med Jämtland-
Härjedalen.77  

För riksorganisationens styrelse verkar förverkligandet av distriktsstruk-
turen ha varit viktigare än att få igenom alla dess detaljer. I frågan om vilka 
                               
75 SHälsMF prot 1920-1927, AI:3-4, SHälsMFA, AG. 
76 Gävleborgs Läns Predikantförbund till EFS styrelse 29.9.1921; A. Olsson till EFS 
styrelse 4.10.1921; O. Hj. Wallbom till EFS styrelses verkställande utskott 
10.10.1921; dens. till EFS expedition 10.10.1921; A. Olsson till EFS expedition 
10.10.1921; dens. till dens. 24.10.1921; J. Karlsson till EFS expedition 27.10.1921, 
FII:8;3, EFSA, SSA. 
77 Budbäraren 2/1922, s 30. 
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områden som skulle höra till de olika distrikten var EFS:s styrelse beredd att 
lyssna in den lokala och regionala rörelsens synpunkter. 

Under åren 1920–1927 diskuterades åter frågan om inte SHälsMF skulle 
ansluta sig till EFS efter att under lång tid ha samverkat med denna. Styrel-
sen menade vid årsmötet 1926, att den regionala organisationens stadgar 
klart uttryckte att den samverkade med Stiftelsen, men att ingen av organi-
sationerna skulle ha något att vinna på att SHälsMF formellt blev ansluten. 
Tvärtom menade styrelsen att den regionala organisationen riskerade att 
söndras om detta skedde.78 Det skulle dröja till 1935 innan den sydhäl-
singska organisationen ansökte om anslutning. Den organisatoriska relation-
en till EFS var tydligen känslig.79 

Södra Hälsinglands Kretsförbund av DUF, bildat 1905, anslöts 1922 till 
Stiftelsen.80 Åter visade sig ungdomsförbundets regionala strukturer ha lät-
tare att ansluta sig till riksorganisationen, än vad en del av de regionala or-
ganisationerna hade. Detta förhållande förklaras av att flera av de regionala 
organisationerna såg den organisatoriska självständigheten som en del av 
den egna identiteten. 

Även SHälsMF påverkades av samhällsförändringen: Prästernas tidigare 
självklara ledarställning började ifrågasättas. Andelen präster i styrelsen 
halverades under 1920-talet men posten som styrelseordförande innehades 
under hela undersökningstiden av en präst.81 

Som vi tidigare sett önskade EFS:s styrelse i början av 1920-talet föra 
över mycket av kostnaderna för sina predikanter till rörelsens organisationer 
på lokal och regional nivå. Men det var inte alltid som de lokala missions-
föreningarna eller regionala organisationerna accepterade ett sådant förslag. 
SHälsMF:s styrelse avböjde i augusti 1922 riksorganisationens önskan att 
den skulle avlöna en av EFS anställd predikant som verkade i södra Hälsing-
land. SHälsMF:s styrelse hade å sin sida endast ett drygt år tidigare, i januari 
1921, föreslagit att riksorganisationen skulle avlöna en av den regionala 
organisationens predikanter i området.82 Det inträffade visar på den drag-
kamp mellan riksorganisationen och rörelsens regionala organisationer som 
lätt uppkom i en ekonomiskt svår tid. Den hälsingska organisationen införde 
på grund av efterkrigstidens dyrtid särskilda offerdagar i de lokala missions-
föreningarna för den egna verksamheten och tvingades samtidigt att sänka 

                               
78 SHälsMF åmp 4.7.1920 § 9; 26.6.1921 § 7; 2.7.1922 § 5; 2.7.1923 § 8, AI:3; 
5.7.1925 § 8; 4.7.1926 § 9; sp 18.1.1927 § 8; 6.7.1927 § 7; åmp 10.7.1927 § 12, 
AI:4, SHälsMFA, AG. 
79 SHälsMF sp 21.1.1921 § 4; 30.5.1923 § 3a, AI:3, SHälsMFA, AG; Lind 1938, s 
107-108. 
80 Södra Hälsinglands Kretsförbund av DUF, fol. 15, DIV:4, EFSA, SSA. 
81 SHälsMF åmp 1917-1927, AI:3-4, SHälsMFA, AG. 
82 SHälsMF sp 25.1.1921 § 5; 31.8.1922 § 7, AI:3, SHälsMFA, AG. 
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ersättningen till predikanterna.83 Då DUF var starkt i området kom SHälsMF 
att anställa predikanter gemensamt med ungdomsförbundets lokala förening-
ar och även föra över lönekostnader till DUF:s kretsförbund för södra Häl-
singland.84  
 
Jämtlands Läns Lutherska Missionsförening 
Rörelsen på regional nivå i Jämtlands län är ett exempel på hur de ursprung-
liga regionala organisationerna och de senare bildade länsvisa DUF-
kretsförbunden organisatoriskt ofta gick samman. Från maj 1920 diskutera-
des samgåendet mellan Jämtlands Läns Lutherska Missionsförening (Jämt-
lLLMF) och DUF:s kretsförbund i länet på allvar.85 JämtlLLMF:s årsmöte 
1920 tyckte att de två organisationerna skulle gå samman, vilket också sked-
de 1922. Det nya namnet blev Jämtlands Läns Lutherska Ungdoms- och 
Missionsförening (JämtlLLUMF).86 Tidigt uppkom i den nya organisationen 
diskussion om hur dess praktiska samverkansrelation till Svenska kyrkan 
skulle vara, dvs. hur nära kyrkoförsamlingarna den skulle verka.87 Här fanns 
två traditioner att falla tillbaka på: DUF:s kretsförbunds tradition som hävdat 
stor självständighet i relationen till kyrkoförsamlingarna och JämtlLLMF:s 
tradition som velat upprätthålla nära kontakt med dessa. Även om det nya 
JämtlLLUMF enligt sina stadgar skulle samverka med Svenska kyrkans 
frivilliga verksamhet och ha nära kontakt med biskopen i Härnösand, var den 
nya regionala organisationens stadgar skrivna så att rörelsen lokalt kunde 
välja mellan att för den yttre missionen samverka med EFS eller med 
Svenska kyrkans missionsstyrelse.88 Även om också JämtlLLUMF använde 
präster som predikanter vid sina större missionsmöten, är det tydligt att den 
nya regionala organisationen totalt sett mer markerade sin närhet till Stiftel-
sen än vad JämtlLLMF gjort.89 Ännu ett exempel på detta är att de nya stad-
garna från 1922 stipulerade att de ekonomiska tillgångarna vid den regionala 
organisationens nedläggning skulle tillfalla EFS:s riksorganisation.90 

Under perioden 1920–1950 minskade andelen prästerliga sockenombud i 
JämtlLLUMF kraftigt och åren kring 1920 lämnade många präster ordföran-
deposten i de lokala missionsföreningarnas styrelser. Detta gav än större 

                               
83 SHälsMF sp 28.4.1919 § 4-5; 16.9.1919 § 3, 5; 16.12.1919 § 5; 9.12.1921 § 3; 
4.5.1922 § 3; 31.8.1922 § 5, AI:3; 18.1.1927 § 2, AI:4, SHälsMFA, AG. 
84 SHälsMF sp 31.8.1922 § 5; DUF i Edsbyn till Södra Hälsinglands Missionsföre-
nings styrelse 28.1.1924, bilaga till SHälsMf sp 29.1.1924 § 3a, AI:3; SHälsMF sp 
20.1.1926 § 3, AI:4, SHälsMFA, AG; Lind 1938, s 55. 
85 JämtlLLMF sp 22.5.1920 § 6; prot 1920-1922, A2:1, EJA, FAJ. 
86 JämtlLLMF åmp 30.6.1920 § 7; 3.7.1922 § 9, A2:1, EJA, FAJ. 
87 JämtlLLMF och JämtlLUf gemensam konferens prot 4.7.1921; JämtlLLMF åmp 
3.7.1922 § 6, A2:1, EJA, FAJ. 
88 JämtlLLUMF 9.8.1922 § 16, A2:2, EJA, FAJ. 
89 JämtlLLUMF 20.12.1922 § 2-3, A2:2, EJA, FAJ. 
90 JämtlLLUMF stadgar 1923 § 10, JämtlLLUMF sp 14.2.1923 § 5, A2:2, EJA, FAJ. 
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utrymme åt de krafter i den regionala organisationen som önskade bygga en 
egen från kyrkosamfundet mer fristående struktur.91 

Varken JämtlLLMF:s eller JämtlLLUMF:s protokoll från åren 1921–1923 
nämner att Jämtland-Härjedalen tillsammans med Hälsingland blivit ett di-
strikt i EFS:s distriktsstruktur. Det står heller inget om att Johannes Karlsson 
blivit detta distrikts distriktssekreterare.92 Karlsson var heller inte närvarande 
vid JämtlLLUMF:s möten eller invaldes i dess styrelse under undersök-
ningsperioden. JämtlLLUMF fortsatte att sköta sig själv och var under dessa 
år upptagen med att integrera den ursprungliga regionala organisationen med 
DUF:s kretsförbund i länet. 

I början av 1920-talet gick JämtlLLUMF:s ekonomi dåligt. Lönerna till 
predikanterna sänktes.93 För att säkra sin verksamhet satte den regionala 
organisationen sitt hopp till insamlingar i de lokala föreningarna.94 Då Jämt-
lLLUMF hade kämpat med sin egen ekonomi gjordes under 1920-talets 
första år inga extra insatser för att stötta Stiftelsen. I januari 1925 hade dock 
den regionala organisationens ekonomi förbättrats och den ville då överta 
avlönandet av missionär Jonas Iwarsson (1867–1947) i riksorganisationens 
utlandstjänst. Kostnaden var 3 500 kr per år.95 Jonas Iwarsson var född i 
Näskott i Jämtland, och sändes efter studier vid Fjellstedtska skolan och vid 
Johannelunds Missionsinstitut samt prästvigning till Eritrea som EFS-
missionär. Han var frånsett kortare hemmaperioder verksam som missionär i 
Eritrea 1897–1933 och var åren 1925–1933 den eritreanska evangeliska kyr-
kans president.96 I honom knöts EFS:s yttre mission och den regionala rörel-
sen i Jämtland-Härjedalen tydligt samman. 
 
Västerbottens Evangelisk-Lutherska Ungdomsförbund 
Rörelsen på lokal och regional nivå i Västerbottens län var betydelsefull för 
EFS. I detta område hade riksorganisationen (inklusive DUF) under 1910- 
och början av 1920-talet vunnit stora organisatoriska framgångar. Västerbot-
tens Evangelisk-Lutherska Ungdomsförbund (VbELUF) hade 1918, efter 10 
års verksamhet, 138 föreningar med drygt 6 000 medlemmar anslutna.97 Den 
regionala organisationen var även under 1920-talet inne i en stark tillväxtpe-

                               
91 Sahlberg 1982, s 147-153. 
92 JämtlLLMF prot 1921-1922; JämtlLLUMF prot 1922, A2:1, EJA, FAJ. 
93 JämtlLLUMF sp 2.10.1922 § 5, A2:2, EJA, FAJ. 
94 JämtlLLUMF prot 1920-1924, A2:2, EJA, FAJ. 
95 JämtlLLUMF sp 21.1.1925 § 3; åmp 26.6.1925 § 13; sp 20.7.1925 § 12, A2:2, 
EJA, FAJ. 
96 Hellström 1987, s 92-93; Lundström & Gebremedhin 2011, s 67, 100, 242, 253, 
269, 285, 288-289, 302, 304-305, 308, 316, 324, 327, 331-332, 334, 338, 340-345, 
366, 369, 373-381, 394-398, 403-404, 433, 452, 475. 
97 Carlsson 1979, s 167. Om VbELUF:s organisatoriska expansion, se tabell i Carls-
son 1979, s 168. 
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riod.98 Sommaren 1924 besökte Stiftelsens styrelseordförande Eskil Levan-
der det regionala länsförbundets årsmöte och ”uttalade sin glädje och tack-
samhet över att ha blivit satt i tillfälle närmare lära känna det största krets-
förbund, som arbetar i anslutning till EFS och DUF.”99 

Under åren runt 1920 fortsatte VbELUF att intensifiera sin verksamhet i 
Västerbottens län.100 I denna del av landet ställdes predikanterna mycket 
tydligt under den regionala organisationens ledning, även om EFS var ar-
betsgivare för dem.101 VbELUF satsade under 1920-talet mycket på söndags-
skolverksamhet, juniorverksamhet och ungdomskurser.102 I Västerbottens län 
kom många ungdomar som var engagerade i kyrkoförsamlingarnas ung-
domsarbete att övergå till de VbELUF-anslutna ungdomsföreningarna. 
DUF/VbELUF var ur flera aspekter mer i fas med samhällsförändringen med 
fördjupat medbestämmande, än vad kyrkoförsamlingarnas ungdomsorgani-
sationer var. I de senare hade präster företräde till styrelseposter. I DUF var 
det viktigt att alla skulle kunna väljas och även kvinnor fick framträdande 
roller, inte sällan som sekreterare.103 

I VbELUF:s protokoll omtalas inte Västerbottens län som ett EFS-
distrikt,104 men Petter Anton Gustafsson (1869–1935) omnämns som di-
striktssekreterare vid årsmötet 1922.105 Gustafsson hade varit med i länsför-
bundets styrelse sedan starten 1908 och var distriktssekreterare för Väster-
bottendistriktet 1922–1935.106 

År 1923 accepterade VbELUF:s årsmöte att från 1925 överta hela det 
ekonomiska ansvaret för Stiftelsens predikanter i länet. Tidigare hade läns-
förbundet enbart gett bidrag till deras avlöning. Förslaget hade kommit från 
riksorganisationen som önskade föra över kostnader till rörelsen på lokal och 
regional nivå. Den västerbottniska regionala organisationen gick med på 
detta trots att den egna ekonomin var svag. Vid samma tid började VbELUF 
även ekonomiskt understödja det till EFS kopplade Umeå praktiska läroverk, 
det som senare blev folkhögskolan i Nyåker.107 

VbELUF ändrade vid årsmötet 1923 namn till Västerbottens Läns Evan-
gelisk-Lutherska Missions- och Ungdomsförbund, detta för att markera att 

                               
98 Vårt budskap 1927-1928. 
99 VbELUF åmp 5-6.7.1924 inledningen, AIII:1, VEFSA, VM. 
100 Lundqvist 2008, s 319-321. 
101 Carlsson 1979, s 168. 
102 Carlssson 1979, s 167-168. 
103 Lundqvist 2008, s 291-296. 
104 VbELUF prot 1922-1925, AIII:1, VEFSA, VM. 
105 VbELUF åmp 30.6-1.7 1922 § 6, 11, AIII:1, VEFSA, VM. 
106 VbELUF prot 1908-1922, AIII:1, VEFSA, VM; Carlsson 1979, s 167. Carlsson 
uppger felaktigt att Gustafsson var distriktssekreterare till 1936. 
107 VbELUF sp 9.4.1920 § 6; åmp 3-5.7.1920 § 26-27; 9-11.7.1922 § 4, 25; 6.7.1923 
§ 13; åmp 7.7.1923 § 21-23, AIII:1, VEFSA, VM; Carlsson 1979, s 167; Lundqvist 
1982, s 75. 
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både ungdoms- och missionsföreningar nu kunde anslutas till länsförbundet, 
och förnyade sina stadgar året därpå.108  
 
Norrbottens Evangelisk-Lutherska Ungdomsförbund 
Norrbottens län blev distrikt nummer 1 i EFS:s distriktsstruktur. Ludvig 
Lindström som 1911–1938 var ordförande för Norrbottens Evangelisk-
Lutherska Ungdomsförbunds (NorrbELUF) styrelse, utsågs att vara distrikts-
sekreterare.109 NorrbELUF, vilket bildats 1908 och anslutits till riksorgani-
sationen 1909, gick organisatoriskt starkt framåt under de första åren. Ung-
domsföreningar anslöt sig och förbundet startade ungdomskurser, söndags-
skolor, juniorverksamhet, juniorläger och körer på olika platser i länet. Till 
dessa kurser ställde DUF resurspersoner till förfogande.110 År 1916 hade den 
norrbottniska regionala organisationen 1 504 medlemmar och 31 DUF-
föreningar och nio lokalkretsar anslutna. Åtta år senare, 1924, hade antalet 
medlemmar ökat till 2 253. Vid samma tid hade förbundet 1 725 barn i sina 
söndagsskolor.111 Andra mått på organisatorisk styrka var att NorrbELUF:s 
regionala missionstidskrift Ungdomstiden, som började ges ut 1914, år 1919 
hade 800 prenumeranter.112 

Under den regionala organisationens uppbyggnadsår använde sig förbun-
det av riksorganisationens predikanter i länet. Predikanterna höll möten och 
organiserade ungdomsföreningar. Ur riksorganisationens perspektiv var åren 
1900–ca 1925 en period när den gjorde stora och resurskrävande insatser, 
investeringar, i rörelsen på lokal och regional nivå i Norrbottens län. Över 
tid tog dock NorrbELUF ett ökande ekonomiskt ansvar för verksamheten 
där.113 Den regionala organisationen blev alltmer ekonomiskt självbärande 
och började även ge ekonomisk studiehjälp åt studenter vid Johannelunds 
Missionsinstitut, vilka den i en framtid önskade anställa som predikanter.114 

EFS:s styrelse önskade vid 1920-talets inledning att NorrbELUF skulle 
överta norrbottenpredikanternas avlöning och att länsförbundet skulle omor-
ganiseras så att det blev en struktur som både ungdomsföreningar och miss-

                               
108 VbELUF åmp 7.7.1923 § 24; 5-6.7.1924 § 12, 22, AIII:1, VEFSA, VM. 
109 Backlund 1989, s 46, 156. Backlund anger att Ludvig Lindström blev styrelseord-
förande 1912, men Lindström valdes till detta redan i november året före, dvs. 1911, 
NorrbELUF åmp 29-30.7.1911 § 6, 15; sp 30.7.1911 § 2; 20.11.1911 § 3, AIa:1, 
EFSMUNA, FArNo. Lindström ersatte Jonas Nordin som styrelseordförande då 
denne flyttat till Stockholm. 
110 NorrbELUF verksamhetsredogörelse 1909; 1911; 1912, AIc; J. Rinman till E. A. 
Aspberg 26.1.1910; 22.4.1923, BI, EFSMUNA, FArNo; Carlsson 1979, s 133-138. 
Carlsson följer skeendet ytterligare något decennium efter vår undersöknings slut. 
111 NorrbELUF verksamhetsredogörelse 1915; 1923, AIc, EFSMUNA, FArNo. 
112 NorrbELUF sp 19.5.1913 § 6: åmp 27-29.6.1913 § 8, 11-13; sp 2.9.1913 § 7, 
AIa:1; Kort redogörelse för Ungdomstiden 1919, AIc, EFSMUNA, FArNo. 
113 NorrbELUF kassaredogörelse 1916-1923, GIb, EFSMUNA, FArNo. 
114 NorrbELUF sp 27.5.1918 § 7; åmp 6-8.9.1918 § 25; 5-7.9.1919 § 5, 20; sp 
2.2.1920 § 8-9; 10.5.1920 § 6, AIa:1, EFSMUNA, FArNo. 
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ionsföreningar skulle kunna vara anslutna till. Distriktssekreteraren Ludvig 
Lindström var inte positiv till en omorganisation. Han menade att en sådan 
riskerade innebära antingen att missionsvännerna skulle fortsätta att sända 
pengar till EFS centralt och att länsförbundet skulle få kassabrist, eller att de 
skulle stödja länsförbundet och få mindre koppling till riksorganisationen. 
Lindström menade att man riskerade att få ”en självständig Stiftelse inom 
varje distrikt”. NorrbELUF omorganiserades inte under 1920-talet. De lokala 
missionsföreningarna fick genom den norrbottniska organisationen ta ansvar 
för predikantlönerna, men Stiftelsens styrelse lovade efter förhandling att stå 
för halva lönen för de predikanter och resetalare som varit heltidsanställda 
vid 1920-talets ingång. Det var dock endast de lokala missionsföreningarna 
vid kusten som behövde vara med att avlöna sina predikanter. EFS tog helt 
ekonomiskt ansvar för predikanterna i Norrbottens inland där lokala in-
samlingar inte ansågs kunna bära deras avlöning.115  

Även inom NorrbELUF behandlades vid början av 1920-talet frågan hur 
rörelsen på lokal och regional nivå ekonomiskt kunde stötta riksorganisat-
ionen när nu dess ekonomiska läge var svårt. I NorrbELUF, liksom på flera 
andra håll i landet, var ärendet känsligt. De regionala organisationerna ville 
stödja riksorganisationen ekonomiskt, men kände även ett ansvar för den 
verksamhet de själva bedrev som behövde stora ekonomiska resurser.  

Vid NorrbELUF:s årsmöte 1921 föreslogs att 1 000 kr skulle sändas till 
EFS. Vissa av ombuden och styrelsen menade att man inte hade råd med 
detta. Diskussionen slutade i en omröstning där beslutet blev att 500 kr 
skulle skickas till DUF:s inre mission.116 Vid årsmötet 1922 föreslogs att 
pengar skulle sändas till Stiftelsen, denna gång 600 kr för avlöning av predi-
kanter. Den regionala organisationens styrelses sekreterare, tillika kassör, 
Erik Aspberg (1872–1927) var emot detta eftersom ”a) EFS icke längre läm-
nar arvode åt de [NorrbELUF:s] predikanter som tillsättas fr.o.m. 1922 b) 
Förbundet behöfver själf alla medel för sitt arbete c) EFS kan komma i ett än 
sämre ekon. läge, o då vore det större skäl lämna bidrag.” Aspberg, som 

                               
115 Carlsson 1979, s 138-148; Backlund 1989, s 46-47. År 1935 omorganiserades 
NorrbELUF så att även missionsföreningar kunde anslutas, Backlund 1989, s 47-48. 
Frågan om även missionsföreningarna kunde anslutas till NorrbELUF diskuterades 
vid den regionala organisationens årsmöte i augusti 1925, NorrbELUF åmp 21-
23.8.1925 § 14, AIa:1, EFSMUNA, FArNo. Vid detta möte hade distriktssekreterare 
Ludvig Lindström aktualiserat denna fråga då EFS framöver ville att missionsför-
eningarna skulle ansvara för predikanternas avlöning och att detta innebar att läns-
visa organ måste bildas samt att detta fungerat väl i Jämtlands län och i Västerbot-
tens län. Lindström hade troligen haft EFS:s styrelses uppdrag att ta upp denna fråga 
i NorrbELUF. 
116 NorrbELUF åmp 19-21.8.1921 § 14, AIa:1, EFSMUNA, FArNo. Det ursprung-
liga förslaget var att sända medel till EFS, men beslutet blev att sända medel till 
DUF. Tydligen gjorde NorrbELUF ingen större skillnad mellan dessa två organisat-
ioner, vilket i sig är intressant att notera. 
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även varit emot förra årsmötets beslut att stötta riksplanet, fick ge sig. Re-
signerat skrev han i protokollet att ”Årsmötet hade icke öra för dessa 
skäl.”117 Ett år senare befann sig den regionala organisationen i ett ekono-
miskt svårt läge. Pengar saknades i kassan. Aspberg förklarade att detta 
bland annat berodde på att organisationen de senaste åren sänt stora summor 
till riksorganisationen.118 NorrbELUF:s styrelse beslutade i maj 1924 att ett 
upprop som manade till stöd för föreningen skulle införas i den regionala 
missionstidskriften Ungdomstiden.119 

3. Återverkningar på EFS 
Distriktsstrukturen ökade dramatiskt EFS:s styrelses möjligheter till översyn 
av och kontakt med rörelsen på lokal och regional nivå. Detta var konfess-
ionellt viktigt. För första gången fanns genom distriktsstrukturen på det reg-
ionala planet en organisation som riksorganisationens styrelse kunde kon-
trollera. De regionala organisationerna var självständiga i sin relation till 
Stiftelsen. De kunde ansluta sig till riksorganisationen, avsluta en sådan an-
slutning eller förbli organisatoriskt oberoende. EFS-distrikten däremot kunde 
inte lämna riksorganisationen.  

1920-talets inledning innebar en ekonomisk utmaning för EFS. Det all-
mänt ekonomiskt svåra läget försvårades 1922 av Dagens Tidning-affären. 
En svårt trängd styrelse för riksorganisationen mötte vid årsmötet 1922 den 
anslutna rörelsen på lokal och regional nivå. Resultatet blev att årsmötets 
ställning stärktes och ordningen med en från styrelsen fristående valbered-
ning institutionaliserades. Genom att EFS:s styrelse förändrades och poster-
na besattes med personer från rörelsen ute i landet, flera av dem engagerade i 
de regionala organisationerna, kom riksorganisationen att förändras. Genom 
detta kom de regionala organisationerna även att ta utökat ekonomiskt an-
svar för det EFS som de alltmer uppfattade vara ett gemensamt ansvar. De 
organisatoriska skillnaderna mellan de regionala och nationella planen pla-
nades ut. 

  

                               
117 NorrbELUF åmp 18-20.8.1922 § 27, AIa:1, EFSMUNA, FArNo. 
118 NorrbELUF åmp 17-19.8.1923 § 13; sp 22.5.1924 § 8, AIa:1, EFSMUNA, 
FArNo. 
119 NorrbELUF sp 22.5.1924 § 8, AIa:1, EFSMUNA, FArNo. 
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4. Sammanfattning 
Under 1910- och 1920-talen ställdes EFS och den nyevangeliska väckelserö-
relsen inför nya utmaningar. Riksorganisationens styrelse oroades av somligt 
i det framväxande samhället och pläderade för kontinuitet och trohet mot 
Gud och kungen. Vid samma tid hade styrelsen att hantera den friare upp-
fattning visavi kyrklig ordning som vuxit till i delar av rörelsen och som kom 
till uttryck i predikantledda nattvardsfiranden. Styrelsen försökte att mot-
verka dessa nattvardsfiranden då de stred mot kyrklig ordning och därmed 
mot riksorganisationens konfessionalitet. 

I januari 1922 införde Stiftelsen sin distriktsstruktur i landet. Målsättning-
en med denna var att dess styrelse genom de utplacerade distriktssekreterar-
na skulle få bättre kontroll över sin verksamhet och över rörelsen i landets 
olika delar. Samtidigt innebar detta initiativ att Stiftelsens relation till 
Svenska kyrkans organisation riskerade att försvagas. 

De regionala organisationerna reagerade olika på distriktsstrukturen. För 
flera av dem var det viktigt att till EFS markera att det var rörelsen och inte 
riksorganisationen som bedrev den största delen av verksamheten ute i lan-
det. Några regionala organisationer negligerade den nya distriktsstrukturen. 
Andra upplevde detta organisatoriska initiativ som naturligt. Dessa regionala 
organisationer såg sig sedan länge de facto som en del av riksorganisationen 
och var lojala med den och dess distriktsstruktur. 

Under 1920-talets början tog EFS, påverkad av vad som skedde i sam-
hället i övrigt, flera steg att ytterligare mogna som nationellt folkrörelseor-
gan. Förändringen av organisationens stadgar 1921 så att valbarheten till 
styrelsen breddades var här viktig. Samtidigt blev det inte längre krav att 
större delen av styrelseledamöterna skulle vara bosatta i Stockholm. Den 
anslutna rörelsen från olika håll kunde därmed i betydligt större utsträckning 
vara representerad i styrelsen genom ledamöter från den egna delen av lan-
det. EFS öppnade sig successivt för medbestämmande. Detta var en del av 
omvandlingen i samhället i stort. Stiftelsen kom att betona folkrörelsetän-
kandet vid samma tid som Svenska kyrkan gjorde det. 

EFS:s svåra ekonomiska läge 1921-1922 och det faktum, att såväl stora 
delar av dess styrelse till följd av Dagens Tidning-affären byttes ut, som att 
årsmötets ställning stärktes, ledde till att rörelsen ute i landet ”tog över” 
riksorganisationens styrelse. Styrelsens geografiska och socioekonomiska 
sammansättning förändrades under kommande år ytterligare. Stiftelsen hade 
nu utvecklats till att vara ett mer moget nationellt folkrörelseorgan där års-
mötet var organisationens högsta beslutande instans och där valbarheten till 
styrelsen inte var geografiskt eller socioekonomiskt begränsad. Genom detta 
flätades distriktsstrukturen och rörelsen på lokal och regional nivå och riks-
organisationen samman. 

Sammantaget har analysen av de undersökta regionala organisationerna 
visat att den regionala rörelsens lojalitet med EFS med tiden vuxit. De med 
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Stiftelsen samverkande regionala organisationerna var vid 1920-talets ingång 
beredda att ta ett större ekonomiskt ansvar för Stiftelsen, detta delvis kopplat 
till att riksorganisationen hade förändrats, dvs. att den anslutna rörelsen fått 
fördjupat medbestämmande i den. EFS hade i och med detta blivit ett ge-
mensamt organ för hela rörelsen, dvs. blivit dess nationella nivå med särskilt 
ansvar för vissa arbetsuppgifter (främst yttre mission, litteratur och utbild-
ning). Den nationella nivån hade för den lokala och regionala rörelsen blivit 
något att värna. Detta var en tydlig fördjupning av hela rörelsens ansvarsta-
gande för riksorganisationen. 
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VI. Konfessionalitet och medbestämmande. 
Sammanfattning 

Undersökningen har följt EFS och etableringen av dess distriktsstruktur un-
der lång tid, nära 70 år. Stiftelsen förändrades avsevärt under denna tid. Det 
är ur medbestämmandeperspektiv en mycket annorlunda organisation som 
framträder 1922 jämfört med den som bildats 1856; EFS förändrades under 
perioden 1856–1922 från en association till ett nationellt folkrörelseorgan 
och mognade alltmer som sådant. 

För att analysera hur Stiftelsen förändrades och etablerade sin distrikts-
struktur har det varit fruktbart att undersöka organisationens interaktion med 
den nyevangeliska väckelserörelsen i de regionala organisationernas form. 

Särskilt har de händelser och tider fokuserats när konfessionaliteten och 
medbestämmandet skavde mot varandra och därmed bidrog till att mejsla 
fram EFS:s struktur. Det är som framgått inte möjligt att förstå Stiftelsens 
organisatoriska förändring om man bortser från de konflikter som rörelsen 
genomgick och där frågorna om medbestämmande och konfessionalitet var 
centrala. Framväxten av EFS:s distriktsorganisation är ytterst sett resultatet 
av den teologiska debatt som från 1870-talet fördes i den nyevangeliska rö-
relsen. 

De båda parterna EFS och den nyevangeliska väckelserörelsens lokala 
missionsföreningar och regionala organisationer kan alltså ytligt betraktat 
sägas ha delat mycket, men hade även olika utgångspunkter för sin identitet 
och sitt agerande. Detta har inte tillräckligt beaktats av tidigare forskning. 
Genom att analysera interaktionen mellan Stiftelsen och rörelsens regionala 
organ har även implementeringsnivån undersökts. För att förstå och rätt tolka 
händelseförloppet har det visat sig vara nödvändigt att se hur EFS interage-
rade med rörelsens lokala och regionala nivå. Stiftelsen såg som sin särskilda 
uppgift att konfessionellt betona den evangelisk-lutherska lärogrunden och 
kyrkolojaliteten och erkände Svenska kyrkans historiska utveckling. 

Vi har kunnat klarlägga att rörelsen på lokal och regional nivå delvis hade 
en annan inställning till sin konfessionalitet. I stora delar av den lokalt orga-
niserade rörelsen var bekännelsefrågan inte lika relevant som i EFS. Där 
betonades mera hjärtats gemenskap med Frälsaren och den gemenskap som 
utvecklades i konventikeln. Även de lokala missionsföreningarna hade kon-
fessionella inslag i sina stadgar, men det konfessionella medvetandet var där 
lägre än i Stiftelsens styrelse. I de regionala organisationerna fanns en jämfö-



 213

relsevis större konfessionell medvetenhet. Deras roll var att samordna rörel-
sen på lokal nivå till en större regional enhet och därför kom konfessionella 
frågor inte sällan att aktualiseras där. Gemensamt för den lokalt och region-
alt organiserade rörelsen var även att de konfessionella delarna av stadgarna 
ansågs vara förändringsbara genom majoritetsbeslut. Konfessionella ställ-
ningstaganden ledde stundom även till att de – utifrån lojalitet med Svenska 
kyrkan – inte ville ansluta sig till EFS. 

Vi kan nu sammanfatta undersökningens resultat: 
 
1. För EFS:s styrelse var det viktigt att bevara Stiftelsens konfessionalitet. Vi 
har kunnat konstatera att riksorganisationens styrelse i sin relation till rörel-
sens regionala organisationer alltid markerade EFS:s konfessionalitet.  

EFS:s styrelse hade 1856 byggt den Stiftelse den önskade se och styrelsen 
fortsatte även efter 1874 års stadgeförändring att ha resurser att bevara sin 
konfessionalitet. Stadgarna gav styrelseledamöterna och de av styrelsen ut-
sedda provinsombuden stort inflytande vid årsmötena. Styrelsen kontrolle-
rade Stiftelsens tidskrifter och utbildningar av predikanter och missionärer. 
Styrelsen godkände medarbetarna, beslutade om missionsföreningarnas an-
slutningsansökningar och kontrollerade expeditionens utskickande av cirku-
lär till den anslutna rörelsen på lokal och regional nivå. Sammantaget med-
förde detta att EFS:s styrelse konfessionellt kunde bevara och utveckla det 
EFS den önskade se. 

EFS:s styrelses vaktslående om organisationens konfessionalitet har ana-
lyserats i undersökningens kapitel III och IV. Vi har där klarlagt hur Stiftel-
sens styrelse ansåg att försvarandet av konfessionaliteten var viktigare än att 
behålla hela rörelsen på lokal och regional nivå. 

Undersökningen har visat att de teologiska frågorna om nattvard, förso-
ning och bekännelse och bibelsynsstriden bidrog till att EFS ytterligare pre-
ciserade sin konfessionalitet, dvs. avgjorde hur smal och hur bred den skulle 
vara. 
 
2. Delar av rörelsen önskade i sin tur medbestämmande i EFS och verkade 
aktivt, inte minst genom regionala organisationers ageranden, för att uppnå 
detta.  

När undersökningen tar sin början, dvs. strax före 1874 års stadgeföränd-
ring, var EFS en evangelisk-luthersk och kyrkolojal association. Styrelsen 
sammanträdde i Stockholm och där var dess ledamöter bosatta. Styrelsen 
förnyade sig själv. Ute i landet hade Stiftelsen utsedda provinsombud. Dessa 
deltog i styrelsens sammanträden när de var i huvudstaden. Den nyevange-
liska väckelserörelsen på lokal och regional nivå uppmanades att sända in 
pengar till EFS:s verksamhet, men hade inte möjlighet att delta i besluten om 
hur dessa medel skulle användas, hur verksamheten skulle utformas eller vad 
som skulle vara organisationens konfessionalitet. Tidigare har det inte till-
räckligt observerats hur samverkan mellan EFS och den nyevangeliska väck-
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elserörelsens lokala missionsföreningar och regionala organisationer utgör 
ett möte mellan en association och en folkrörelse med medbestämmande. 
Detta möte präglar hela undersökningsperioden och utgör djupast sett dess 
centrum. 

Vi har kunnat konstatera att rörelsen i de regionala organisationernas form 
inte var nöjd med att enbart understödja EFS ekonomiskt utan även önskade 
medbestämmande. Alla regionala organisationer var dock inte lika angelägna 
om att få utöv medbestämmande. För flera av dem var det tillräckligt att 
verka som organisatoriskt oberoende regionala organisationer och att endast 
använda Stiftelsen för den yttre missionen, utbildandet av medarbetare och 
framtagandet av litteratur. 
 
3. EFS:s styrelse var beredd att förändra riksorganisationens struktur för att 
tillmötesgå rörelsens krav på medbestämmande, dock utan att därmed för-
ändra sin konfessionalitet. 

Genom 1874 års stadgeändring framträdde en ny struktur för EFS. Års-
mötet blev organisationens högsta organ där anslutna missionsföreningar och 
regionala organisationer, styrelsens ledamöter och provinsombuden hade 
rösträtt. Ute i landet representerades riksorganisationen av sina provinsom-
bud och anslutna lokala missionsföreningar och regionala organisationer. 
Stiftelsen hade sin expedition i Stockholm som ledde arbetet i Sverige, den 
yttre missionen, skriftutgivningen och olika utbildningar. EFS hade genom 
denna förändring tagit flera steg och blivit ett folkrörelseorgan med, om än 
effektbegränsat, medbestämmande. Styrelsens ledamöter skulle bo i Stock-
holm eller i stadens närhet. Från 1904 tilläts 1/3 av styrelsen bo ute i landet. 
 
4. En särskild utmaning för EFS:s styrelse var att missionsföreningarnas krav 
på medbestämmande inte sällan kombinerades med krav på en konfessionell 
förändring av Stiftelsen. 

Införandet av ett begränsat medbestämmande med bevarad konfession-
alitet kunde accepteras av EFS:s styrelse. Som undersökningen visat kom 
turbulenserna kring de teologiska frågorna om nattvard, försoning, bekän-
nelse och bibelsyn att för Stiftelsens styrelse vara tecken på vad medbe-
stämmande riskerade att innebära för organisationens konfessionalitet. 

Försöken att därvid förändra EFS:s konfessionalitet misslyckades. De de-
lar av rörelsen på lokal och regional nivå som velat få en förändring till stånd 
kritiserade organisationen för brister i medbestämmandet. Som en konse-
kvens av dessa maktkamper bildades 1878 Svenska Missionsförbundet och 
1911 Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner som nationella folkrörelseor-
gan för de delar av rörelsen vilka önskade en annan konfessionalitet. 
 
5. Konflikter uppstod när EFS och de regionala organisationerna dels hade 
olika tankar om vad konfessionalitet och medbestämmande var, dels värde-
rade dessa olika.  
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Exempel på detta var när de delar av rörelsen på lokal och regional nivå, 
som kom att ingå i SMF, menade att konfessionaliteten, såsom EFS:s sty-
relse definierade den, var begränsande för verksamheten. Samtidigt betonade 
denna del av rörelsen vikten av medbestämmande. För EFS:s styrelse var 
medbestämmandet ett hot mot bevarad konfessionalitet. För SMF var det en 
garanti för varje individs trosfrihet och samvetsfrihet. 
 
6. Rörelsens regionala organisationer var betydelsefulla i Stiftelsens föränd-
ring. I undersökningen har vi sett att de regionala organisationerna hade pot-
ential att både stödja och försvaga EFS:s mål att rörelsen på lokal och reg-
ional nivå skulle förbli vid den evangelisk-lutherska och kyrkolojala kon-
fessionaliteten så som EFS uppfattade denna. När de regionala organisation-
erna stödde Stiftelsens styrelses intentioner hade denna på så sätt ett 
kraftfullt verktyg för att uppnå sina mål. Samtidigt visade de regionala orga-
nisationerna även prov på att de kunde utgöra viktiga stödjepunkter för olika 
oppositionsrörelser. För EFS:s styrelse framstod det som allt viktigare att 
med bevarad konfessionalitet integrera dem i sin struktur. 

Undersökningen har visat att EFS:s övergång från association till folkrö-
relseorgan med oinskränkt medbestämmande skedde successivt och lång-
samt. Genom att denna förändring skedde stegvis och utdraget över tid lyck-
ades riksorganisationens styrelse både bevara organisationens konfession-
alitet och bevara dess relation till åtminstone delar av den ursprungliga rörel-
sen. 

1874 års struktur för EFS hade gjort det möjligt för styrelsen att öppna 
för, men samtidigt effektbegränsa medbestämmandet. Vid 1920-talets början 
tog riksorganisationen, påverkad av samhällsförändringen, ytterligare steg i 
att mogna som nationellt folkrörelseorgan. Undersökningen visar på de reg-
ionala organisationernas agerande och betydelse. EFS:s svåra ekonomiska 
läge 1921–1922 – det faktum att stora delar av dess styrelse som en konse-
kvens av Dagens Tidning-affären byttes ut, och att årsmötets ställning stärk-
tes – innebar en ny era för riksorganisationen. År 1921 togs stadgarnas krav 
att större delen av styrelseledamöterna skulle vara bosatta i Stockholm bort. 
Valbarheten till styrelsen breddades genom detta. Den anslutna rörelsen på 
lokal och regional nivå kunde därmed i betydligt större utsträckning vara 
representerad i styrelsen genom egna ledamöter.  

Vi har visat att detta inledde en förändring där rörelsen ute i landet ”tog 
över” riksorganisationens styrelse. Flera företrädare för regionala organisat-
ioner valdes nu in i styrelsen. Stiftelsen hade i och med detta förändrats till 
ett mer moget nationellt folkrörelseorgan där årsmötet var organisationens 
högsta beslutande instans och där valbarheten till styrelsen inte formellt eller 
reellt var geografiskt eller socioekonomiskt inskränkt. Fortfarande fanns 
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dock vissa begränsningar av effekten av medbestämmandet kvar.1 Vi har 
klarlagt hur EFS:s distriktsstruktur relaterade till rörelsens regionala organi-
sationer och resultaten pekar mot att distriktsstrukturen innebar att de reg-
ionala organisationerna inkorporerades i Stiftelsen. Vi har sett att distrikts-
sekreterarna visserligen var EFS:s styrelses förlängda arm, men att de samti-
digt var beroende av att vinna och behålla missionsföreningarnas förtroende. 
I detta blir distriktsstrukturen en sinnebild för relationen mellan EFS och 
rörelsen på lokal och regional nivå. Distriktstrukturen blev ett möte nedifrån 
och uppifrån. 

Även om EFS till en början såg distriktsstrukturen som en möjlighet att 
kontrollera rörelsen kom distrikten sålunda snabbt att utvecklas till en in-
stans där konfessionalitet och medbestämmande kunde samexistera utan att 
på ett destruktivt sätt utmana varandra. För EFS:s styrelse var detta perspek-
tiv viktigt. Undersökningen har visat att distriktsstrukturen som den först 
tänktes av EFS:s styrelse och sedan utvecklades blev ett viktigt steg för att 
riksorganisationen skulle kunna behålla konfessionaliteten samtidigt som 
styrelsen gick rörelsen till mötes genom att ytterligare öppna för medbe-
stämmande. Genom distriktsstrukturen tillskapades ett mellanled mellan EFS 
och det lokala planet, som riksorganisationens styrelse byggde för att behålla 
konfessionaliteten. Det utvecklades emellertid även till att bli ett forum där 
rörelsen på lokal och regional nivå kunde göra sin stämma hörd. I distrikts-
strukturen sattes vissa spelregler upp, där medbestämmandet kunde få spel-
rum utan att det uppfattades som konfessionellt farligt. 

Distriktsstrukturens framväxt hade en tydlig konfessionell funktion och 
var beroende av rörelsens regionala organisationer för att fungera. Distrikts-
strukturen bidrog till att Stiftelsens riksorganisation, rörelsens lokala miss-
ionsföreningar och regionala organisationer gick samman till folkrörelseor-
ganisationen EFS. Härigenom skedde en principiellt viktig förändring. EFS 
och dess verksamhet kom mer än dittills att ses som rörelsegemensam, dvs. 
som en verksamhet som den anslutna rörelsen vid årsmötet varje år uppdra-
git till riksorganisationens styrelse att utföra. En förutsättning för detta var 
att EFS:s styrelse ytterligare öppnade för medbestämmande i riksorganisat-
ionen. Detta skedde 1921–1922. Rörelsen hade då blivit så pass konfession-
ellt homogen och konfessionaliteten så tryggad att ytterligare medbestäm-
mande inte uppfattades utgöra någon konfessionell risk. Medbestämmande 
och konfessionalitet behövde inte längre, som i 1874 års struktur, balanseras. 
 
Uttryckt som direkta svar på undersökningens inledande frågor kan resultatet 
sammanfattas som nedan: 
 

                               
1 Det skulle dröja till 1946 innan den första kvinnan valdes in i EFS:s styrelse och 
provinsombudsinstitutionen bestod till 1964. 
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Varför blev de båda kraven på konfessionalitet och medbestämmande en 
konfliktpunkt när EFS och de olika nyevangeliska missionsföreningarna gick 
samman till en rikstäckande organisation? 
 
EFS:s styrelse och flera av de regionala organisationerna hade som vi ovan 
visat olika konfessionella uppfattningar. Detta blev särskilt tydligt under 
1870- och 1880-talens teologiska frågor om nattvard, försoning och bekän-
nelse och bibelsyn åren runt 1910. För EFS:s styrelse var det viktigt att be-
hålla Stiftelsen evangelisk-luthersk och kyrkolojal. Dessa konfessionella 
ställningstaganden vägledde styrelsen när den ville gå samman med rörelsen 
till en rikstäckande organisation. Den nyevangeliska rörelsens regionala och 
lokala organ tvingades att förhålla sig till EFS:s styrelses ställningstaganden 
och agerade utifrån vad de å sin sida uppfattade som konfessionellt riktigt. 
 
Hur tillgodosågs därvid dessa krav och hur påverkade de EFS:s organisato-
riska förändring? 
 
EFS:s styrelse sammanjämkade den lokala och regionala rörelsens krav på 
medbestämmande i riksorganisationen med sitt eget krav på konfessionalitet. 
EFS:s struktur förändrades när den nyevangeliska rörelsen formellt koppla-
des till Stiftelsen. Men denna förändring skedde ur styrelsens perspektiv – 
som vi kunnat visa – kontrollerat så att Stiftelsens konfessionalitet bestod. 
När sedan 1921 års kris som ledde till 1922 års struktur uppkom var den 
evangelisk-lutherska och kyrkolojala konfessionaliteten en så integrerad del 
av EFS:s identitet att den inte ifrågasattes av rörelsen på lokal och regional 
nivå. Först då kunde ett oinskränkt medbestämmande införas.  
 
Vilken roll spelade rörelsens regionala organisationer i detta? 
 
De regionala organisationerna spelade en avgörande roll i EFS:s förändring. 
Flera av dem bejakade Stiftelsens grundhållning, medan andra protesterade 
mot EFS:s konfessionella ställningstaganden. De regionala organisationerna 
kunde alltså både stärka och försvaga Stiftelsens vision att den nyevange-
liska rörelsen skulle vara evangelisk-luthersk och kyrkolojal. Detta var avgö-
rande när EFS skulle bygga upp sin landsomfattande regionala nivå som 
konkretiserades i 1922 års distriktsorganisation. 
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Summary 

Theological identity and Democracy 
The Structure of the Swedish Evangelical Mission Society (Evangeliska Fos-
terlands-Stiftelsen) and the Regional Level of the “New Evangelism” Revival 
Movement until 1922 
 
In the 1840s the Church of Sweden began to be influenced by the “new 
evangelism” revival movement. One of the best known leaders was the lay-
preacher Carl Olof Rosenius (1816-1868). 
   The characteristic feature of its spirituality was a reassuring confidence in 
God´s merciful grace (through Christ’s redemption), distinct from the old 
pietism with its emphasis on a strict and ascetic lifestyle. The movement was 
Evangelical-Lutheran and stressed its loyalty to the Church of Sweden. From 
an international perspective it belongs to the broader evangelical movement 
with its focus on the Bible, on the Cross, on personal conversion, and on 
activism. 

In May 1856 the Swedish Evangelical Mission Society (Evangeliska Fos-
terlands-Stiftelsen, EFS) was established as an “internal mission” within the 
Church of Sweden. The Swedish Evangelical Mission Society came into 
being by the initiative of some wealthy gentlemen and younger pastors of the 
Church of Sweden. The goal of the Swedish Evangelical Mission Society 
was to spread the Gospel and to coordinate and provide guidance to the “new 
evangelism” movement in order to maintain its Evangelical-Lutheran identi-
ty and to stay within the Church of Sweden. 

As an organization the Swedish Evangelical Mission Society remained an 
independent body, although operating from within the Church of Sweden. 
The Swedish Evangelical Mission Society was one of the middle- and upper 
class associations that existed at this time. 

The Swedish Evangelical Mission Society was legally and in practice an 
association. The national Board elected and reelected its members. Local 
mission societies could neither become members of the Swedish Evangelical 
Mission Society nor send delegates to an annual meeting. In the countryside 
outside Stockholm the Swedish Evangelical Mission Society was represent-
ed by provincial representatives chosen by the national Board. Strictly 
speaking, during the years 1856-1874, the Swedish Evangelical Mission 
Society consisted of its Board. 
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During the same period in which the Swedish Evangelical Mission Socie-
ty was established and developed its ministry, the “new evangelism” revival 
movement established regional organizations in order to coordinate the 
movement in different parts of the country. These regional organizations 
consisted of the movement’s local mission societies in a province or part of a 
province of Sweden. The regional organizations as a whole have never been 
the focus of research. This study will focus on democracy and theological 
identity in the Swedish Evangelical Mission Society through an analysis of 
how the regional organizations acted, what role they played, how the Swe-
dish Evangelical Mission Society was influenced by them and how the Swe-
dish Evangelical Mission Society decided to establish its own regional or-
ganization. This investigation looks into 17 of the 36 regional mission organ-
izations that existed. 

This study emphasizes that there was at least occasionally some tension 
between the regional organizations and the Swedish Evangelical Mission 
Society. The time frame of the investigation is from the establishment of the 
Swedish Evangelical Mission Society in 1856 to the establishment of the 
regional structure of the Swedish Evangelical Mission Society in 1922. 

Whereas in the beginning the Swedish Evangelical Mission Society was 
not democratic in the sense that local mission societies could become mem-
bers and send delegates to the annual meeting, the regional organizations 
were built as democratic bodies from the start. In these the annual meeting 
was the highest authority to which local mission societies that were members 
could send delegates and take part in the decision-making.  

The Swedish Evangelical Mission Society changed over time. The change 
of society and wishes from the movement’s local mission societies and re-
gional mission organizations were agents in this transformation. An im-
portant result of this research is that this transformation of the Swedish 
Evangelical Mission Society proceeded at a slow pace and with the preserva-
tion of the theology of the Swedish Evangelical Mission Society. 

The Swedish Evangelical Mission Society changed its charter in 1874 and 
allowed a limited democracy. From this time on local mission societies and 
regional mission organizations could become members of the Swedish 
Evangelical Mission Society if they were Evangelical-Lutheran. Member-
ship granted them the right to send delegates to the annual meeting. At the 
same time, however, the Board of the Swedish Evangelical Mission Society 
decided that provincial representatives also had the right to be present and 
vote at the annual meeting. Many of the provincial representatives were min-
isters in the Church of Sweden who were chosen by the Board of the Swe-
dish Evangelical Mission Society and could also be dismissed. The result 
was that a limited democracy was established in the Swedish Evangelical 
Mission Society. The Board made sure it could control the annual meeting 
through the votes of the provincial representatives. Even if there was a 
strong opposition against the Board among the local mission societies and 
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regional mission organizations, the votes of the provincial representatives at 
the annual meeting could “save” the Board. 

There was also a theological tension between the Swedish Evangelical 
Mission Society and the regional organizations, however. The Swedish 
Evangelical Mission Society wanted to stay Evangelical-Lutheran and within 
the Church of Sweden. The Swedish Evangelical Mission Society also want-
ed to keep the movement within this theological identity. 

On several occasions, many of the movement’s local mission societies 
and regional mission organizations demanded that the Swedish Evangelical 
Mission Society change and provide unlimited democracy. In the 1870s, a 
more radical wing of the movement demanded that the Swedish Evangelical 
Mission Society change to be more democratic and also change its theology. 
One of the leaders of this wing, which became an oppositional movement 
within the Swedish Evangelical Mission Society, was Rev. Paul Walden-
ström (1838-1917). The Board chose new provincial representatives and 
asked them to take part in the annual meeting in order to control the annual 
meeting. The oppositional movement accused the Board of lack of democra-
cy. They also wanted to change the theological focus of the Swedish Evan-
gelical Mission Society since they found it too narrow. 

After some futile attempts to change the Swedish Evangelical Mission 
Society, the oppositional movement separated and started the Mission Cove-
nant Church of Sweden (Svenska Missionsförbundet) in 1878. A large part of 
the Swedish Evangelical Mission Society decided to join this organization 
and started local congregations. The Mission Covenant Church of Sweden 
was democratic from the start, and people from different parts of the country 
were members of the Board. Many of the regional organizations gave the 
Mission Covenant Church of Sweden their support and played a vital part in 
the development of the new organization on the national level. 

The cost of the Swedish Evangelical Mission Society to maintain its theo-
logical perspective was high. The Swedish Evangelical Mission Society lost 
many of its local mission societies and regional mission organizations, but 
the Board preferred to lose contributors rather than to change theology. 

Another period of turbulence due to diverging opinions in matters of theo-
logical identity within the Swedish Evangelical Mission Society and between 
the Swedish Evangelical Mission Society and some of the regional organiza-
tions occurred during the years of 1908-1916. The issue at stake this time 
was how the Swedish Evangelical Mission Society and the movement should 
relate to the new theological orientation in the Church of Sweden. An area of 
particular interest was how to relate to historical-critical biblical research 
which had begun to be taught at the theological faculties of the universities 
of Uppsala and Lund. Parts of the movement criticized one of the leaders of 
the Swedish Evangelical Mission Society, Adolf Kolmodin, of having been 
influenced by historical criticism. Kolmodin, who was professor of New 
Testament at Uppsala University, had earlier taught at Johannelund, the 



 221

theological school of the Swedish Evangelical Mission Society which trained 
foreign missionaries and preachers for the Swedish Evangelical Mission 
Society, and had been principal of the school 1893-1903. Kolmodin was 
actually a conservative scholar but was accused of having been influenced 
by historical criticism, especially after having published his booklet Kristen-
domen och den urkristna församlingens Bibel (“Christianity and the Bible of 
the First Christians,” 1908). Kolmodin continued to be active in the Swedish 
Evangelical Mission Society as a member of the Board and the Mission Di-
rector of the organization (with responsibility for foreign missions). 

The question of how to relate to the historical criticism and the new theo-
logical orientation of the Church of Sweden was not only a theological issue, 
but also a question of how the Swedish Evangelical Mission Society and the 
movement should relate to the Church of Sweden as such, that is how inde-
pendent the Swedish Evangelical Mission Society and the movement could 
be.  
   During the annual meetings 1908-1911, parts of the movement criticized 
the Board of the Swedish Evangelical Mission Society for having been influ-
enced by the new theological orientation of the Church of Sweden and by 
historical criticism. The oppositional movement charged that the Board had 
in fact changed the theological identity of the Swedish Evangelical Mission 
Society and allowed it to grow too broad. The leader of the oppositional 
movement was the lay-preacher Axel B. Svensson. The oppositional move-
ment gathered support especially in the south of Sweden among the regional 
organizations Hässleholms Missionsförening, Nordöstra Skånes Mis-
sionsförening and Östra Smålands Missionsförening. The oppositional 
movement also criticized what it considered to be a lack of democracy in the 
Swedish Evangelical Mission Society.  

The Board chose new provincial representatives and asked them to take 
part in the annual meeting in order to control the annual meeting. 

In 1909 Kolmodin resigned as Mission Director and from the Board of 
the Swedish Evangelical Mission Society. He felt that he had not the neces-
sary trust from either the movement or the Board.  

After having been barred from attendance at future annual meetings, the 
oppositional movement established Mission Society of Bible faithful Friends 
(Missionsällskapet Bibeltrogna Vänner; BV) as a new mission organization. 
This began on the national level in 1911. On a regional level it was not until 
1916 that the local mission organizations in the south of Sweden chose 
whether to relate to the Swedish Evangelical Mission Society or to the Mis-
sion Society of Bible faithful Friends. Three regional mission organizations, 
Hässleholms Missionsförening, Nordöstra Skånes Missionsförening and 
Östra Smålands Missionsförening, chose to support the Mission Society of 
Bible faithful Friends but did not want to become members.  

The Mission Society of Bible faithful Friends was more democratic than 
the Swedish Evangelical Mission Society, and people from different parts of 
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the country were members of the Board. Its theological principles were stat-
ed in a part of the charter of the Mission Society of Bible faithful Friends 
that could not be altered. This was the strategy of the Mission Society of 
Bible faithful Friends to combine democracy with a set theology. 

After the turbulent years of 1908-1911 (and especially 1916), a smaller 
fraction of the movement remained that maintained its association to the 
Swedish Evangelical Mission Society. The parties who had been critical of 
the Swedish Evangelical Mission Society had broken their relationship to the 
organization. The Swedish Evangelical Mission Society meant that a new 
situation had emerged. The movement was now more homogeneous as re-
gards its theological identity. 

This opened for a change of the charter of the Swedish Evangelical Mis-
sion Society. Through a change of the charter in 1921, the governance of the 
Swedish Evangelical Mission Society was made more democratic. The 
change meant that members of the Board no longer had to live in Stockholm. 
A first step in this direction had been taken in 1904 when a change of the 
charter made it possible for one third of the Board to live outside the capital. 
This change meant that for the first time people representing the movement 
outside the capital could serve on the Board. This enhanced the relations 
between the Board and the national movement. 

An economic crisis of the Swedish Evangelical Mission Society in 1922 
resulted in strong criticism of the Board by the annual meeting. Even more 
crucial than the change of the charter was the change in mindset within the 
Swedish Evangelical Mission Society, which resulted in the annual meeting 
being able to criticize and ultimately dismiss the Board. At the annual meet-
ing of 1922 parts of the Board were changed. The new chairman of the 
Board, Anders Åberg, belonged to the movement in the south of Sweden.  

The change of the charter of the Swedish Evangelical Mission Society can 
be interpreted as evidence that the Board was now able to trust the move-
ment when it came to theological issues. 

The Swedish Evangelical Mission Society established its own regional 
organization through mapping out districts and employing secretaries re-
sponsible for these districts. With this regional structure the Board of the 
Swedish Evangelical Mission Society significantly increased its knowledge 
of the development in the movement and enhanced its ability to influence the 
regional mission organizations. After some time the districts of the Swedish 
Evangelical Mission Society became the main regional framework for the 
whole movement. By forming districts the Swedish Evangelical Mission 
Society came closer to becoming a denomination with consequences for its 
relationship to the Church of Sweden. 

With the new, more democratic structure, the movement’s local mission 
societies and regional mission organizations were given greater power to 
influence the Swedish Evangelical Mission Society. The result could be de-
scribed as the merging of the grass-roots movement and the national Board 
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of the Swedish Evangelical Mission Society. The annual meeting also be-
came the highest authority to which the Board was responsible. 

The result of the study can be summarized as follows: 
 
Why did the demands for democracy and theological change become areas 
of conflict when the Swedish Evangelical Mission Society and the local mis-
sion societies and regional mission organizations of the “new evangelism” 
revival movement merged into one organization?  
 
The Board of the Swedish Evangelical Mission Society and several of the 
regional mission organizations represented different theological positions. 
This became clear in the periods of debate about the Eucharist and redemp-
tion in the 1870s and 1880s and about the Doctrine of Scripture in the years 
around 1910. The Board of the Swedish Evangelical Mission Society meant 
that it was crucial that the theological position of the Swedish Evangelical 
Mission Society remain unchanged. This issue of theology identity guided 
the Board when it wanted the Swedish Evangelical Mission Society to merge 
with the movement’s local mission societies and regional mission organiza-
tions. The “new evangelism” revival movement’s local mission societies and 
regional mission organizations had to relate to decisions concerning the 
theological identity of the Board of the Swedish Evangelical Mission Society 
and act in accordance with their own belief.  
 
How were these demands met and how did these demands relate to changes 
in the Swedish Evangelical Mission Society?  
 
The Board of the Swedish Evangelical Mission Society accommodated the 
demands for democratization of the local mission societies and regional mis-
sion organizations with the theological position of the Swedish Evangelical 
Mission Society. The structure of the Swedish Evangelical Mission Society 
changed when local organizations of the “new evangelism” revival move-
ment were allowed to become members of the Swedish Evangelical Mission 
Society. This change occurred from the perspective of the Board in a con-
trolled manner securing the theological identity of the Swedish Evangelical 
Mission Society. Later in the financial crisis of 1921-1922, which paved the 
way for the new structure of 1922, the Evangelical-Lutheran theology and 
loyalty to the Church of Sweden of the Swedish Evangelical Mission Society 
as an integrated part of the identity of the Swedish Evangelical Mission So-
ciety were not questioned by the movement’s local mission societies or re-
gional mission organizations. At this time, an unlimited, unconditional de-
mocracy was established. 
What role did the movement’s regional mission organizations play in these 
changes? 
The regional mission organizations played a crucial role in the change and 
development of the Swedish Evangelical Mission Society. Some of them 
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supported the theology of the Swedish Evangelical Mission Society and oth-
ers protested against it. The regional mission organizations could either 
strengthen or weaken the realization of the Swedish Evangelical Mission 
Society as an national Evangelical-Lutheran organization and as a “new 
evangelism” revival movement loyal to the Church of Sweden. This was 
decisive when the Swedish Evangelical Mission Society established its own 
regional organizations in 1922.  
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Byggmästaren L. M. Elfving 

Lektorn P. M. Elmblad 

Direktören G. Gauffin 

Direktören J. F. Georgii 

Byggmästaren H. Hallström 

Friherre, godsägaren F. P. Hierta 

Apotekaren E. U. Holmström 

Direktören A. Hökerberg 

Komministern C. Isberg 

Prästen, läraren vid Johannelund A. Kolmodin 

Reseombudet C. J. Lindberg 

Prästen A. Lindström 

Rektorn J. Löfwén 

Lektorn G. S. Löwenhielm 

Med. dr A. F. Melander 

Sekr. vid EFS:s exp. K. J. Montelius 

Missionsföreståndaren J. Neander 

Generalmajoren, generalen, statsrådet, friherre A. E. Rappe 

Assessorn, senare hovrättsrådet A. E. Retzelius 

Professorn J. O. Rosenberg 

Myntmästaren S. Tham 

Pastorsadjunkten, sekreteraren vid EFS:s expedition B. Wadström 

Hovkamreraren U. T. Welin 

Gravören C. S. Wennersten 

Pastorsadjunkten, bataljonspredikanten J. Persson Vicander 

Assessorn, senare hovrättsrådet C. U. Widström 

Kammarrådet, greve, presidenten T. H. Wrangel 

 
 
Källor: EFSÅ 1869–1889 
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Tablå 4. 
Ledamöter av BV: s styrelse juli 1912 
 
Ledamöter  Hemlandskap/hemort∗ 

Fd. folkskolläraren O. Halvarsson  Dalarna 

Hemmansägaren E. Hellstedt Uppland 

Grosshandlaren L. Jepsson Skåne 

Grosshandlaren A. Karlsson Värmland 

Direktören G. L. Lagergrehn Stockholm 

Reseombudet A. Lindström Värmland 

Handlaren A. Paulsson Västergötland 

Redaktören A. B. Svensson Stockholm 

Komministern V. Svensson Värmland 

Komministern J. Persson Vicander Stockholm 

Predikanten J. Wittander Skåne 

Kyrkoherden A. Östgren Uppland 

  

 
Källor: BVÅMP 14.6.1912 § 8, PB 1, ELM-BVA; [Svensson] 1961, s 73-74 
∗ Stockholm, Göteborg och Malmö har brutits ut ur landskapsindelningen och redovisas enskilt 
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Tablå 5. 
Ledamöter av EFS:s styrelse 1912–1913 
 

Ledamöter  Hemlandskap/hemort∗ 
Direktören vid EFS:s exp. K. J. Ahlberg  Stockholm 

Häradshövdingen A. E. Collin  Stockholm 

Grosshandlaren G. N. Gabrielsson Stockholm 

Kyrkoherden V. Gustafsson Uppland 

Biträdande sekr. vid EFS:s exp. C. A. Hedlund Stockholm 

Kyrkoherden  J. G. Hellenius Uppland 

Bitr. sekr. yttre mission vid EFS:s exp. N. Hylander Stockholm 

Grosshandlaren G. Larsson Närke 

Grosshandlaren C. E. Lindborg Stockholm 

Generalen, förutv. statsrådet O. B. Malm Stockholm 

Kronofogden C. H. von Mentzer Småland 

Sekr. vid EFS:s exp. K. J. Montelius Stockholm 

Prästen E. Rang Västergötland 

Generalen, förutv. statsrådet, friherre A. Rappe Stockholm 

Missionsläraren J. Rinman Stockholm 

Professorn J. O. Rosenberg Stockholm 

Fabrikören O. Sjöström Stockholm 

Grosshandlaren A. Swensson Uppland 

Kontraktsprosten G. Swärd Hälsingland 

Komministern B. Wadström Stockholm 

Redaktören A. Åberg Skåne 

  

 
Källa: EFSÅ 1912, s 18 
* Stockholm, Göteborg och Malmö har brutits ut ur landskapsindelningen och redovisas 
enskilt 
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Tablå 6. 
Ledamöter av EFS:s styrelse 1921 
__________________________________________________________________________________________ 

Ledamöter Hemlandskap/hemort∗ 
Direktören vid EFS:s exp. K. J. Ahlberg Stockholm 

Prästen F. Björk Stockholm 

Civilassesorn V. Edman Stockholm 

Direktören G. N. Gabrielsson Stockholm 

Kyrkoherden O. Hansson Sollentuna 

Kyrkoherden C. A. Hasselrot Västergötland 

Sekr. vid EFS:s exp. C. A. Hedlund Stockholm 

Bitr. sekr. yttre mission vid EFS:s exp. N. Hylander Stockholm 

Lantbrukaren J. Håkansson Småland 

Grosshandlaren S. Johansson Närke 

Förvaltaren G. Lenander Stockholm 

Överläraren E. Levander Östertälje 

Grosshandlaren C. E. Lindholm Södertälje 

Fabrikören A. Ljungqvist Stockholm 

Generallöjtnanten O. B. Malm  Stockholm 

Häradshövdingen (riksdagsmannen) C. H. von 
Mentzer 

Småland 

Sekr. vid EFS:s exp. K. J. Montelius Stockholm 

Direktören J. M. Nilsson Västerbotten 

Kvarnmästaren P. K. Persson Södermanland 

Kyrkoherden E. Rang Västergötland 

Rektorn vid Bibelinstitutet J. Rinman Östertälje 

Professorn J. O. Rosenberg Stockholm 

Fabrikören O. Sjöström Stockholm 

Kontraktsprosten G. Swärd Hälsingland 

Generalen G. F. O. Uggla Stockholm 

Redaktören A. Åberg Skåne 

  

 
Källa: EFSÅ 1920; Lundqvist 1982, s 124 
* Stockholm, Göteborg och Malmö har brutits ut ur landskapsindelningen och redovisas enskilt 
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Tablå 7. 
Ledamöter av EFS:s styrelse 1925 
__________________________________________________________________________________________ 

Ledamöter    Hemlandskap/hemort* 
Distriktssekr. A. Andersson  Dalarna 

Arkitekten C. Andrén  Skåne 

Kyrkoherden C. A. Hasselrot  Västergötland 

Distriktssekreteraren C. A. Hedlund  Blekinge 

Bitr. sekr. yttre mission vid EFS:s exp. N. Hylander Stockholm 

Godsägaren J. Håkansson  Småland 

Grosshandlaren S. Johansson  Närke 

Sekr. vid EFS:s expedition J. Karlsson  Stockholm 

Överläraren E. Levander  Stockholm 

Riksdagsmannen E. Lindmark  Västerbotten 

Disponenten A. E. Malmqvist  Östergötland 

Konsuln C. Nilsson   Skåne 

Direktören J. M. Nilsson  Stockholm 

Rektorn vid Johannelund C. Olsson  Stockholm 

Kyrkovärden N. Persson  Värmland 

Kvarnmästaren P. K. Persson  Södermanland 

Kyrkoherden E. Rang  Västergötland 

Fabrikören J. D. Stenqvist  Skåne 

Kassören Hj. Wallbom  Gästrikland 

Folkskolläraren J. Öberg  Jämtland 

 
 
Källa: EFSÅ 1924; Lundqvist 1982, s 124 
* Stockholm, Göteborg och Malmö har brutits ut ur landskapsindelningen och redovisas enskilt 
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