
  
Uppsala universitet 

Teologiska Institutionen 
Kyrko- och missionsstudier C2 

HT 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Predikoämbete och väckelse  
i Skara stift 1850-1900: 
Tolkningar av E.J. Ekman och Arvid 
Norberg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: Christina Brandt 
Handledare: Magnus Lundberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 2 

 
 

1 Inledning ................................................................................................................................................... 3 

1.1 Syfte ................................................................................................................................................... 4 

1.2 Frågeställning ................................................................................................................................ 4 

1.3 Källor ................................................................................................................................................. 4 

1.4 Tidigare forskning ........................................................................................................................ 6 

1.5 Metod ................................................................................................................................................ 7 

1.6 Teori 

1.7      Disposition ....................................................................................................................................... 9 

2 Historiskt sammanhang ...................................................................................................................... 9 

3 Hans Henrik von Essen – resan från etablerad till nyevangelisk ..................................... 14 

3.1 Ekmans skildring av von Essen ............................................................................................ 15 

3.2 Norbergs skildring av von Essen ......................................................................................... 18 

3.3 Jämförelse av Ekmans och Norbergs skildringar .......................................................... 20 

4 Tre lekmannapredikanter – omvändelse och kallelse .......................................................... 21 

4.1 Lekmannapredikanter ............................................................................................................. 21 

4.2 Carl Johan Lindberg 1821-1904 .......................................................................................... 23 

4.2.1 Ekmans skildring av Lindberg ......................................................................................... 23 

4.2.2 Norbergs skildring av Lindberg ...................................................................................... 24 

4.2.3 Jämförelse mellan Ekman och Norbergs skildringar .............................................. 25 

4.3 Karl Otto Engström 1823-1871 ........................................................................................... 26 

4.3.1 Ekmans skildring .................................................................................................................. 26 

4.3.2 Norbergs skildring ............................................................................................................... 27 

4.3.3 Jämförelse mellan Ekmans och Norbergs skildringar ............................................ 29 

4.4 Petter Andersson 1829-1878 ............................................................................................... 30 

4.4.1 Ekmans skildring .................................................................................................................. 30 

4.4.2 Norbergs skildring ............................................................................................................... 31 

4.4.3 Jämförelse mellan Ekmans och Norbergs skildringar ............................................ 31 

4.5 Sammanfattning ......................................................................................................................... 33 

5 Biskop Beckman – brobyggare ...................................................................................................... 34 

5.1 Ekmans skildring ....................................................................................................................... 34 

5.2 Norbergs skildring .................................................................................................................... 35 

5.3 Jämförelse mellan Ekman och Norbergs skildringar ................................................... 37 

6      Slutsatser ................................................................................................................................................ 38 

Käll- och litteraturförteckning ................................................................................................................ 43 

 
 
 
 
 



 

 3 

1 Inledning  
 
 

”Det var då som Gud besökte mig och jag lämnade mig helt i hans hand. Och han har aldrig 

någonsin övergivit mig.”1 

 

Denna starka känsla och upplevelse förmedlades av en ung kvinna som vittnade om sin 

omvändelse under 1800-talets andra hälft. Vi har inte fått veta hennes namn, men vi vet att hon 

var bosatt i trakten runt Tidaholm och att hon hade ett nyfött barn. En olycka hade dessutom 

drabbat henne och hennes man hårt och hon hade nyligen blivit änka. Hennes utsatta situation 

och individuella vittnesmål utgjorde en av flera personliga omvändelser i bygden under denna 

tidsperiod. I Sverige, och Västergötland, växte under 1800-talets senare hälft en väckelserörelse 

fram som byggde på enskilda människors personliga omvändelser. Det här var ett 

samhällsfenomen, ett skeende, som växte till en folkrörelse. 

Samhället befann sig i en brytningstid sedan upplysningen, och individualistiska idé- och 

trosuttryck växte sig allt starkare i ljuset av bland annat liberalismen. Denna samhällsutveckling 

påverkade också den svenska lutherska statskyrkan. Den dialektiska apologetik som uppstod 

mellan Svenska kyrkans präster och väckelserörelsens lekmannapredikanter under andra 

halvan av 1800-talet är intressant att studera, inte minst i Skara stift vilket var en av flera 

regioner, där många av de nya idéerna fick tillfälle att mötas. Varje historiskt skeende i vårt 

samhälle speglar sig i människors verklighetsbild. Och i synnerhet i individers idé- och 

trosuppfattning, eller avsaknaden av en sådan. Därför finner jag det intressant att studera den 

egna historieuppfattningen och hur man i ett visst skeende valt att förmedla den. 

Här återfinns en spegling av både individers självbild och hela församlingars självbild. 

Religionen blir individuell och kallelsen att predika blir också öppen för var man (och ibland 

vissa kvinnor). Därför är det intressant att ta reda på vilka tankar som ledde fram till det, och 

hur det tog sig uttryck hos både Svenska kyrkan och de som gick vidare från den. En strömning 

som präglade samhället är just när en individualistisk syn mötte en kollektiv syn, vilket bland 

annat återspeglades i fromhetsuttrycken i 1800-talets Sverige, då den personliga omvändelsen 

mötte Svenska kyrkans kollektiva, geografiska och sakramentala syn på församlingstillhörighet 

och individens gudsförhållande. 

Två företrädare för respektive samhällsströmning hittar man hos författarna Erik Jakob 

Ekman och Arvid Norberg som båda två skildrar skeendet lokalt i Skara stift under 1800-talets 

andra hälft. Apologetiskt ställs olika samhällsströmningar mot varandra i synen på 

                                                        
1 Norberg 1953: sid. 130 
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prästämbetet. I denna uppsats visar jag inte bara hur vissa synsätt svårligen kan leva utan att ta 

spjärn mot andra, utan också på ämbetsfrågans dynamiska förhållningsätt till individualism och 

kollektivism. 

”Det allmänna prästadömet” där alla kristna är kallade till att vara ett heligt prästerskap 

tolkades mycket olika av den traditionella Svenska kyrkan och företrädarna för den 

nyevangeliska väckelsen. Enligt Svenska kyrkans tradition var predikoämbetet förbehållet de av 

kyrkan förordnade prästerna. Inom väckelsen framhölls att varje kristen var kallad att predika 

evangeliets glädjebudskap. Svenska kyrkan ställdes inför nya ekumeniska utmaningar. Den nya 

ordningens legitimitet ställdes mot den gamla ordningens legitima förnyelse. 

1.1 Syfte 
 

I denna uppsats vill jag studera lekmannapredikanter i Skara stift under 1800-talets andra hälft, 

som de betraktas av två författare med olika fromhetsinriktning. Syftet är att undersöka hur de 

nyevangeliska apologeterna strävade efter legitimitet gentemot prästerna i den etablerade 

gammalkyrkliga lutherdomen. Jag använder mig av texter av Arvid Norberg och Erik Jakob 

Ekman, för att jämföra deras tolkning av utvecklingen. Anledningen till att jag menar att det är 

relevant att studera just dessa två författare är att två under en period var verksamma i Skara 

stift och att de representerade två olika teologiska perspektiv på predikoämbetet. Både Skara 

stift och ”ämbetsstriden” är kyrkohistoriskt intressant för perioden i andra halvan av 1800-talet, 

eftersom det finns författare som skildrat väckelsefenomenet i regionen, samt att författarna 

också porträtterat historiskt intressanta aktörer med relevans för ämnet. 

1.2 Frågeställning 
 
Vilken syn på predikoämbetet hade lekmannapredikanter i Skara stift och på vilket sätt förhöll 

de sig till Svenska kyrkans ämbetssyn? Hur använde lekmannapredikanterna sin uppfattning om 

att de kallats till predikotjänst för att legitimera sin förkunnargärning? Och hur uppfattas dessa 

anspråk från Svenska kyrkans håll? Dessa frågor studeras genom en jämförelse av ett antal 

enskilda historiska aktörers verksamhet, som de tolkas av författarna Arvid Norberg respektive 

Erik Jakob Ekman som skildrar skeendet ur sina olika perspektiv. 

1.3 Källor 
 

Mina huvudkällor är två böcker av Erik Jakob Ekman respektive Arvid Norberg. I det följande 

kommer jag att ge en kort beskrivning av författarna och deras verk. Erik Jakob Ekman var en av 

grundarna av Svenska Missionsförbundet och fungerade som organisatör, förkunnare och 

missionsman inom rörelsen. Som utbildad teolog blev han en centralgestalt inom 
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Missionsförbundet.2 Ekman föddes i Hille socken 8 januari 1842 som son till en kyrkoherde. Han 

studerade teologi i Uppsala och prästvigdes 1864. Redan under studietiden kom läseriet och 

nyevangelismen att engagera honom. Han funderade kring kyrkans ovilja att teologiskt resonera 

om nnyevangelismen och var kritisk till att det andliga livet i relation med Gud inte togs upp i 

undervisningen.3 

När Ekman började sin prästgärning kom han i kontakt med läsarna och hade enskilda 

andliga samtal med församlingsmedlemmar som han hade stor behållning av. Han blev med 

tiden en så kallad läsarpräst, som både var omtyckt och motarbetad.4 Hans problematiska 

relation till Svenska kyrkan grundläggs alltså tidigt och han kände behov av att söka andlighet 

utanför den. Ekmans syn var att det inte gick att förena Svenska kyrkans syn med 

nyevangelismens kallelse. Det som stred mot det som han tyckte var rätt, ville han praktiskt 

rensa bort.6 Han kom även att ändra uppfattning i flera teologiska frågor under tidens gång. Han 

var orädd och ville som förkunnare och teolog kämpa mot det han tyckte var orätt. 

Ekmans bok Den inre missionens historia (1896-1902) består av fem band på totalt 2 923 

sidor. Det för mig relevanta materialet återfinns i band III kapitel 87, som har titeln ”De andliga 

rörelserna i Västergötland”. Boken bygger framförallt på muntligt material i form av 

ögonvittnesskildringar, som samlats in av författaren. Han berättar på ett populärt hållet sätt om 

människor som varit verksamma lokalt i trakterna av Västergötland men också om de 

lekmannapredikanter som var en drivande del av det nya skeendet. Ekman skriver om de 

skeenden, som han aktivt varit i och medverkat till. Han riktar sig framför allt till de bredare 

folklagren samt till Missionsförbundets egna medlemmar. Boken är apologetisk. Den vill förklara 

och försvara den utveckling av skeendet som den nya väckelsen inneburit. Det är en skrift som 

ska vara tillgänglig för och är riktad till alla som önskar läsa den. 

 Arvid Norberg (1889-1976) var mellan 1922 och 1954 komminister i Skövde. Under den 

perioden innehade han också ett antal förtroendeuppdrag så som ledamot av domkapitlet samt 

av kyrkomötet. Därutöver var han under åren 1939-1960 redaktör för tidningen Kyrka och Folk. 

År 1949 blev han teologie hedersdoktor vid Uppsala universitet och innan dess hade han gett ut 

flera kyrkohistoriska arbeten med särskild anknytning till Skara stift.8 1944 skrev Norberg 

boken Den kyrkliga väckelsen i Skara stift under senare hälften av 1800-talet. Det är ett 

omfattande verk på 456 sidor. Därutöver hade han redan 1939 gett ut ett tidigare omfattande 

arbete på 444 sidor kallat Den kyrkliga väckelsen i Skara stift under förra hälften av 1800-talet. 9 

                                                        
2 Tägt 1978, sid. 15 
3 Tägt 1978, sid. 16 
4 Tägt 1978, sid. 18-19 
6 Tägt 1978, sid. 18-19 
8 Brodd 2012: sid. 94 
9 Brodd 2012: sid. 94 
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Enligt Sven-Erik Brodd, som skrivit en artikel om Norberg, reser Norbergs arbete frågor om 

vilka modeller för kyrkosyn som är relevanta under tidsperioden i Skara stift, och Brodd menar 

att Norberg presenterar kyrkan som ”ett värn för bekännelsen, inte bekännelsen [som] kyrkans 

grund”.10  

Norbergs bok Frikyrklighetens uppkomst med särskild hänsyn till Skara stift, som fungerar 

som min andra huvudkälla, är en prästmötesavhandling som delades ut på prästmötet i Skara 

stift 1953. Avhandlingen är på 248 sidor och bygger till stor del på skriftliga primärkällor. 

Upplägget är en vetenskaplig undersökning riktad till akademiskt utbildade personer och i 

första hand präster. Hans syfte är att skildra sin syn på orsakerna till den väckelse som bröt fram 

under 1800-talets senare hälft. Framför allt vill han skildra vilket förhållningssätt kyrkan hade 

till väckelse. Gunnar Westin, professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet 1937-1956, 

skriver i Kyrkohistorisk årsskrift (1953) en recension av Arvid Norbergs avhandling och gav den 

en del kritik. Westin ansåg att den hade en alltför smal och kritisk inställning till 

nyevangelismen. Han menade att Norberg presenterade skeendena mer utförligt i sin tidigare 

bok Den kyrkliga väckelsen i Skara stift, eftersom han var mer hemma i det materialet. Han ansåg 

också att Norberg uppvisade ett negativt engagemang på ämbetets vägnar, när han 

tillrättavisade kolportörerna och de nyevangeliska vännerna i sina redogörelser för deras 

verksamhet.11 Westin tyckte inte heller att den liberala individualistiska människouppfattningen 

från 1800-talet samt associationen skulle vara anledningen till utvecklingen av kyrkokrisen. 

Detta eftersom man inte tidsmässigt kan placera detta före frikyrkobildningen.12 

1.4 Tidigare forskning 
 

Det finns ett flertal avhandlingar som tidigare avhandlat näraliggande ämnen. Stefan Gelfgren 

har skrivit avhandlingen Ett utvalt släkte, Väckelse och sekularisering – Evangeliska 

Fosterlandsstiftelsen 1856-1910 Han berör i denna 1800-talets väckelse och dess roll i samhällets 

sekulariseringsprocess. Avhandlingen beskriver omfattande kolportörernas verksamhet och 

utvecklingen från traktatspridare till lekmannapredikanter. EFS utveckling från 1850-talet och 

framåt beskrivs och framför allt rörelsens samspel mellan det religiösa och det samhälleliga. Här 

tar även Gelfgren upp den personliga omvändelsen och vilken roll den bidragit med i samhällets 

sekulariseringsprocess. 

Karin Johansson, Några västgötakolportörer är inriktad på enskilda kolportörers 

verksamhet i Västergötland. Här framkommer både deras enskilda utveckling mot 

                                                        
10 Brodd 2012: sid. 94 
11 Westin 1953: sid.254 
12 Westin 1953: sid. 254 
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kolportörskap samt även hur deras religiösa rötter såg ut samt hur deras inbördes relation 

förhöll sig. 

 Sven Gustafsson tar i sin avhandling Nyevangelismens kyrkokritik. upp hur relationen 

utvecklades mellan nyevangelismen och Svenska kyrkan under 1800-talet. Gustafsson utvecklar 

hur den nyevangelismen kyrkokritik mot svenska kyrkan tog sig uttryck och hur Svenska kyrkan 

responderade på den. Han berör också EFS och dess kolportörer samt separatismens framväxt 

och utveckling. 

Oloph Bexell, Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, band nr 7 i bokserien Sveriges 

kyrkohistoria. I boken berör han omfattande 1800-talets folkväckelse i Sverige. Han beskriver 

bakomliggande orsaker, viktiga aktörer och förklarar de konflikter som uppstod i brytpunkten 

mellan den lutherska folkkyrkan och nyevangelismen. 

1.5 Metod 
 
För en studie av synen på predikoämbetet under nyevangelismens framväxt i Skara stift har jag 

valt att jämföra två författare, som skildrar utvecklingen av olika fromhetsuttryck hos både 

väckelserörelsen och Svenska kyrkan. Den primära anledningen till valet att huvudsakligen 

inrikta mig på Ekman och Norberg är att båda två är intresserade av enskilda personers roll i 

utvecklingen. Bägge skildrar den dynamik som växte fram under epoken, samt också utifrån sin 

egen historieförståelse och apologetik. Jag har avgränsat materialet till Skara stift och 

tidsepoken 1850-1900 för att få ett tydligt fokus. 

När jag läst källmaterialet har jag tagit fasta på tankegångarna om tradition, ämbete, 

förkunnelse och församlingssyn vad gäller Svenska kyrkans trosuttryck. Jag har lagt särskilt 

fokus på frågor om omvändelse, vittnesbörd, förkunnelse och församlingssyn. Många av dessa 

fromhetsuttryck präglar både väckelserörelsen och Svenska kyrkan än idag. Här blir det tydligt 

med en olikartad syn på förkunnelsen samt församlingen. En stor skillnad ligger i vittnesbördets 

roll och då blir den personliga omvändelsehistorien central och i sig själv huvudanledningen till 

att Gud upplevs ha utrustat en människa till att förkunna. I kontrast skildras Svenska kyrkans 

förkunnelsesyn, där anledningen till att en individ har rätt att förkunna Guds Ord avgörs genom 

prästvigningen. Nyckelord för Svenska kyrkans del var tradition, lära, ämbete, förkunnelse och 

för Väckelserörelsen var nyckelorden omvändelse, vittnesbörd, förkunnelse. 

I författarnas skrifter har jag valt att fokusera på hur Ekman och Norberg återger följande 

historiska aktörer: Hans Henrik von Essen, lekmannapredikant med gammalkyrklig bakgrund, 

lekmannapredikanterna Karl Johan Lindberg, Karl Otto Engström och Petter Andersson, samt 

Anders Beckman, biskop i Skara stift. 
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1.6 Teori 
 

Här kommer jag att definiera ett antal centrala begrepp som jag använder i uppsatsen. 

Nyevangelism är en beteckning för den väckelserörelse som startade i Norrland som 

lutherläseri. Den innehåller också påverkan från den reformerta väckelsen i Skottland.13 Den 

nyevangeliska väckelsen fokuserar på det individuella ställningstagandet för Gud. Istället för att 

fokusera på kyrkan som samlande teologisk institution för gemenskap sökte man fritt sin 

gemenskap bland andra med liknande erfarenheter. Man såg det som att Guds kallelse riktades 

till enskilda människor istället för till kyrkan.14 

Med gammalluthersk kristendom eller gammalkyrklig menas här en beteckning på en 

konservativ inomkyrklig väckelserörelse. Ett exempel på detta är schartauanismen som 

förnyade kyrkolivet i Syd- och Västsverige i början av 1800-talet. Genom ”nådens ordning” 

förnyades predikotraditionen.15 

Omvändelse är ett annat ord för pånyttfödelse som betyder att bli född på nytt eller född 

av Gud. I Nya testamentet med betydelsen att få en ny livsinriktning. Den så kallade nådens 

ordning beskriver människans väg till Gud i fem olika faser: 1. Kallelsen, 2. upplysningen genom 

lagen, 3. upplysningen genom evangelium, 4. rättfärdiggörelsen och pånyttfödelsen, 5. helgelsen. 

Detta synsätt är en gammal svensk själavårdstradition som har sin grund i mötet mellan en stark 

luthersk tradition och den pietistiska fromheten i början av 1800-talet.16 

De kyrkliga ämbetena biskop, präst eller diakon som man vigs till och då får ett särskilt 

uppdrag och ansvar.17 Synen på ämbetet är att kyrkan inte förfogar över ämbetet utan Gud 

rustar och sänder tjänare till sin kyrka.18 Predikoämbetet ingår i det uppdrag som prästen får 

vid prästvigningen. Kyrkans bekännelse är att det är budskapet, inte budbäraren, som är det 

ytterst avgörande. Det är evangelium oberoende av egenskaperna hos den person som bär fram 

det.19 Längre fram utgör denna syn en källa till oenighet mellan nyevangelikala och Svenska 

kyrkans präster. De nyevangelikala ansåg inte att en oomvänd präst rätt kunde förkunna 

evangeliet. 

En lekmannapredikant är någon som uttolkar Bibeln och offentligt framför budskap av 

det kristna evangeliet utan att vara vigd till det kyrkliga ämbetet som biskop, präst eller 

diakon.20 En kolportör är en kringresande med uppgift att sprida skrifter om kristen tro utsända 

                                                        
13 Bexell 2003: sid. 51 
14 Bexell 2003: sid. 39 
15 Lundborg 2005: sid. 61, 155 
16 Lundborg 2005: sid. 129, 144 
17 Lundborg 2005: sid. 189 
18 Eckerdal, Gerhardsson & Persson 1989: sid. 71 
19 Eckerdal, Gerhardsson & Persson 1989: sid. 169 
20 Lundborg 2005: sid. 111 
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av ett nyevangeliskt samfund, som till exempel EFS. Under konventikelplakatets tid var det 

tryckta ordet enda tillåtna sättet att evangelisera eftersom lekmän inte fick predika offentligt. 

Efter konventikelplakatets avskaffande övergick kolportörerna också till att predika, vilket ledde 

till att de senare kom att kallas lekmannapredikanter.27 

 

1.7 Disposition 
 

I uppsatsen kommer jag först (kapitel 2) ge en bild av det historiska sammanhanget som kan 

utgöra bas för de avsnitt som ska bidra till svaret på min frågeställning. Sedan kommer de 

jämförelser jag gjort mellan Ekmans och Norbergs skildringar av väckelsen i Skara stift genom 

att fokusera på vissa historiska aktörer, som behandlas av dem. 

Först ut av de historiska aktörerna (kapitel 3) är Hans von Essen vars liv representerar en 

resa från den ”gammalkyrkliga” lutherska traditionen till nyevangelismen, från Svenska kyrkan 

till en roll som lekmannapredikant. Därefter porträtteras (kapitel 4) tre lekmannapredikanter 

vilka utifrån en personlig omvändelse går in i en förkunnargärning. Slutligen (kapitel 5) 

beskriver jag biskop Anders Beckman som stod i Svenska kyrkans tradition och hur han utifrån 

det försöker bygga broar till nyevangelismen. I kapitel 6 presenterar jag mina slutsatser- 

2 Historiskt sammanhang 
 

Under industrialismens århundrade framskred kristendomens utveckling på två vitt skilda 

fronter: Liberalismen och konfessionalismen. Sverige hölls ännu ihop av en gemensam luthersk 

grund som enade folket. Visserligen hade denna börjat lösas upp under 1700-talet när flera olika 

faktorer samverkade – upplysningen, näringslivets förändring och pietistiska rörelser.28 

1726 kom konventikelplakatet till som förbjöd religiös aktivitet av lekmän utanför 

kyrkans ramar. 1809 års regeringsform reviderade lagstiftningen för att börja inrymma 

upplysningens idéer och de liberala idealen. I religionsfrihetsparagrafen (§16) står att ”ingens 

samvete tvinga eller tvinga låta, utan skydda var och en vid en fri utövning av sin religion, såvitt 

han därigenom icke störer samhällets lugn.” Om man var svensk medborgare fick man inte gå ur 

statskyrkan, men det fanns inte något obligatoriskt krav att delta i luthersk religionsutövning. 

Alltså åstadkoms en viss religionsfrihet, men inom statskyrkans ramverk.29 

                                                        
27 Bexell 2003: sid. 56-58 
28 Tergel 1994: sid. 518 
29 Tergel 1994: sid. 519-520 



 

 10 

1858 års konventikelförordning avskaffade konventikelplakatet, så att det blev tillåtet 

med religiösa möten utanför familjen.30  Med tanke på väckelsernas framväxt kan inte 

konventikelplakatet ha upprätthållits särskilt ihärdigt.31 Dissenterlagarna 1860 och 1873 gjorde 

klart att svensk inte behövde betyda samma sak som lutheran. Så länge en person var svensk 

medborgare kunde han eller hon ansöka till kungen om att få bilda en icke-luthersk församling.32 

Lagen var ändå sträng eftersom innebörden krävde att man höll sig till ”den rena evangeliska 

läran”, vilket betydde ”den lutherska bekännelsen”.33 Det blev alltså tillåtet att gå ur Svenska 

kyrkan och gå med i ett annat tillåtet religiöst samfund. Du var dock tvungen att vara med i 

någon svensk kyrka som svensk medborgare. Dissenterlagarna innebar alltså ett slut för den 

lutherska enhetskyrkan.34 

I 1868 års förordning infördes kyrkorådsförbudet som gav det lokala kyrkorådet mandat 

att förbjuda enskilda att predika om det kunde leda till ”söndring i kyrkligt hänseende eller 

förakt för den allmänna gudstjänsten eller eljest till undergrävande av religionens helgd”.35 Det 

blev alltså ett lokalt ansvar att verka mot separatismen. Hur kyrkoråden agerade, om alls, 

varierade och det var sällsynt med formella kyrkorådsförbud.36 I prästeden ingick att ”driva, 

främja och försvara den evangelisk-lutherska tron”. Man svor också att se till att inte falska läror 

spreds i församlingen. Prästerna var alltså mycket dedikerade när de ingrep mot vad de tyckte 

var avvikelser från det lutherska.37  

Folkskolans etablering kan tillskrivas de liberalistiska strömningarna. Hittills hade kyrkan 

haft ansvar för folkundervisning, enligt 1686 års kyrkolag. Långt ifrån alla landets församlingar 

hade dock skolor och den undervisning som bedrevs sköttes inte av utbildade pedagoger. 1842 

utfärdades folkskolestadgan som gjorde det obligatoriskt för varje församling att ha minst en 

skola, och att lärare skulle utbildas vid folkskoleseminarier. Kyrkan skulle vara huvudman för 

skolorna och prästernas roll skulle vara att starta upp folkskolor och överse skolfrågorna i 

församlingen. På så vis integrerades kyrka och samhälle och folkskolan fick därigenom också en 

luthersk grund.38 

Prästen var ofta den mest välutbildade i lokalsamhället. Han var därför naturligt den som 

hade en ledarroll i både det som gällde kyrka och samhälle. När folkskolereformen medförde att 

fler fick utbildning och samhällstrenderna gav ett större medvetande om medborgarskap 
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ruckades denna ordning. 1862 års kommunallagar skiljde tydligt på kyrkligt och världsligt. Den 

borgerliga och kyrkliga kommunen fick skilda styrande och verkställande organ. 

Sockenstämman kom att bestå av två delar: Kyrko- och skolråd samt kommunalstämma med 

kommunalnämnd.39 

Instiftandet av tvåkammarriksdagen 1866 gjorde att prästerna saknade ett forum för 

beslutsfattande som kunde motsvara deras stånd i den forna ståndsriksdagen. 1863 startade 

man därför kyrkomötet vilket gav den lutherska statskyrkan ett kyrkligt demokratiskt självstyre 

i enlighet med liberalismens idéer. I mitten av 1800-talet var alltså vägen utstakad mot en 

framtida separering av kyrka och stat.40 Liberalismen och väckelserörelserna krävde gemensamt 

religionsfrihet vilket inte var kompatibelt med ett ideal om religiös enhetsstat.41 

Mot slutet av 1800-talet fick industrialismen full effekt i samhället vilket medförde 

omvälvande förändringar. Socialdemokratiska arbetarpartiet bildades 1889 och var tack vare 

marxistisk inspiration negativ till kyrka och religion precis som i Tysklands socialdemokrati. 

Man menade att kristendomen gjorde att människor var nöjda med sin lott och rådande 

samhällsordning. Kristendomen kopplades också samman med borgerlighet och skulle därför 

motarbetas och försvinna.42 

En borgerlig offentlighet växte fram under första halvan av 1800-talet. Den formades i den 

allt mer etablerade marknadsekonomin. Religion blev något individuellt och personligt 

samtidigt som värderingar och levnadssätt i medelklassen hade sin bas i religionen. En del 

skyllde också sociala problem på att arbetarklassen var religiöst likgiltig. En följd av det 

synsättet blev att föreningsväsendet, som allt mer ökade, främst bestod av medel- och överklass 

och ofta handlade om religiösa frågor.43 De som sökte sig till Svenska kyrkan var alltså den 

växande medelklassen som sökte stabilitet och makt i samhället. Anslutningen till frikyrkliga 

rörelser från arbetarklassen uttryckte istället till viss del en protest mot etablissemanget.44 

Kyrkotillhörigheten blev därmed något av en klassfråga. 

Trögheten hos kyrkans organisation gjorde att man inte hann med i förändringens vindar 

orsakade av urbanisering. När folk flyttade från landet till staden fanns det plötsligt inga kyrkor 

där, vilket medförde att arbetarbefolkningen avkristnades. Detta vakuum fylldes istället av 

frikyrkornas etablering och den frivilliga kristna, sociala rörelsen som ordnade evangeliserande 
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och diakonal verksamhet i städernas ytterområden. Detta agerade motkraft till 

sekulariseringen.45 

Den sociala dimensionen växte alltmer vid sidan av den religiösa i väckelsernas pietistiska 

kristendom. Social väckelsekristendom fick tre olika effekter: facklig verksamhet, politisk 

aktivitet och arbete för nykterhet. I södra och norra Sverige blev väckelsen mer inomkyrkliga 

rörelser. Dessa rörelser fick olika betoning beroende på den lärofader som ledde rörelsen. De 

sträckte sig mellan ortodoxins objektivism/intellektualism och pietismens subjektivism/ 

moralism.46 

Väckelserörelsernas framväxt var ett svar på den etablerade kyrkligheten. Detta 

uttrycktes på ett liknande sätt som tidigare i kyrkohistorien där klosterrörelser och pietism 

kritiserade den förvärldsligade kyrkan. Målet var att förnya och revitalisera det religiösa livet 

genom protest mot den etablerade kyrkan. Med tanke på den skilda världsbild väckelserörelsen 

representerade, där jordevandringen bara består av en bråkdel av evigheten, saknade man 

intresse för de världsliga problem som samhällskulturen och industrialismen brottades med. Det 

viktiga var istället att göra en personlig omvändelse och ha ett klanderfritt leverne. Människorna 

skulle förvandlas, inte samhället, genom personliga kristna upplevelser.47 

Den nyevangeliska väckelsen uppstod inte av sig själv utan spreds hit från utlandet genom 

till exempel The Free Church of Scotland som spred översatta traktater i Sverige.48 Det sena 

1800-talets väckelserörelser blev mer offentliga jämfört med de tidigare. Från att under 

konventikelplakatet ha varit tvungna att hålla en låg profil till att nu bilda samfund. 

Religionsutövandet blev mer publikt i och med väckelsemöten, resande kolportörer och 

lekmannapredikanter, missionshus och förlagsverksamhet.49 

För att de nya både religiösa och icke-religiösa folkrörelserna som uppstod skulle vara 

relevanta för människor behövde dessa anpassa sig till varandra, nuläget och 

samhällskontexten. Gelfgren gör en intressant slutsats som är relevant för alla tider: 

”Omvandling och anpassning av religiös tro och praxis är därför något som måste beaktas om 

samspelet mellan samhälle och religion skall förstås.”50 

Genom den nyevangeliska väckelsen kom individens upplevelse och erfarenhet av sin 

personliga omvändelse i centrum. Man sökte gemenskap med andra som gjort liknande 

upplevelser och synen var att Guds kallelse gavs till enskilda istället för till kyrkan som 

institution. Man skilde tydligt på vilka som var omvända respektive oomvända. Kritiken mot den 
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existerande kyrkan ökade i och med detta synsätt.51 Gelfgren menar att väckelsen medverkade 

till sekulariseringen genom att: tolkningen av Guds Ord blev individuellt och den kristna tron 

relativ. Väckelsen skapade alternativ till statskyrkan och undergrävde dess makt och den 

manade till individuella val för eller emot Gud. Att välja om man skulle vara innanför eller 

utanför den rätta tron förde in den inte självklara tron, som motsats till den kollektiva trons 

självklarhet. Det blev också en åtskillnad på människor – de omvända ”Guds Barn” och de 

oomvända ”världens barn”.52 Parallellt med varandra pågick alltså enhetskyrkans upplösning, 

industrialisering och sekularisering. 

Bland de nyevangeliska rörelserna märks främst baptismen, Evangeliska 

Fosterlandsstiftelsen och Missionsförbundet. Antalet baptister i Sverige ökade under 1800-talets 

sista decennier med 1.000 personer per år. Vid sekelskiftet fanns 460 församlingar med över 

30.000 medlemmar. Baptisterna var emot barndop och menade att dop endast kunde ske efter 

en medveten omvändelse. De uppmanade därför till omdop.53 Dissenterlagarna innebar en 

utmaning för baptisterna eftersom deras syn på bland annat dopet var svår att förena med ”den 

lutherska bekännelsen” som det krävdes att man skulle hålla sig till för att få bilda en fristående 

kristen församling.54 

Carl Olof Rosenius (1816-1868) anses vara grundare till EFS, Evangeliska 

Fosterlandsstiftelsen. De händelser som ledde fram till grundandet inbegrep dock flera andra 

och framför allt den unge prästen Hans Jacob Lundborg. Den skotska frikyrkan som 

missionerade med hjälp av översatta traktater och skrifter i Sverige inspirerade och gjorde att 

han företog en studieresa dit. Där föddes tanken att istället för att följa det skotska exemplet 

med massutträde ur statskyrkan borde man ordna en inomkyrklig organisation som kunde ta 

ansvar för den nyevangeliska verksamheten. Kolportörer skulle sändas ut som i samarbete med 

prästerna spred goda skrifter.55 Vid hemkomsten samlade Lundborg ett antal personer ur 

traktatsällskapet för överläggningar. Bland dem fanns bland annat baron Hans Henrik von Essen 

på Tidaholm. Detta ledde sedan till att EFS bildades 1856 som ett lågkyrkligt missionssällskap 

inom kyrkan. Yttringarna påminde om herrnhutismen där man fokuserade på känslomättade 

upplevelser av Guds nåd.56  

Ur rosenianismen utvecklades waldenströmianismen som frikyrklig väckelserörelse. 

Subjektivismen togs här ännu längre genom att man gjorde åtskillnad på kyrklig ortodoxi och 

subjektiv pietism till förmån för pietismen. PP Waldenström (1838-1917), präst och lektor, var 
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en mycket god predikant med apologetisk skärpa. Detta i kombination med en folklig 

förkunnelse gjorde honom till väckelseledare.57 

3 Hans Henrik von Essen – resan från etablerad till nyevangelisk 
 

Hans Henrik von Essen (1820-1894), var friherre och ryttmästare. Vanligtvis beskrivs han som 

Tidaholms grundare och var bosatt på Hellidens slott. Han var gift med sin kusin, friherrinnan 

Ulrika von Essen.58 Familjearvet i släkten von Essen var jordbruksnäringen, och Hans Henrik 

von Essen växte upp med sin familj på den genuina landsbygden mellan Kungslena och 

Tidaholm. I samhället under denna tid fanns en acceptans för en social ordning som inkluderade 

adelns frälserättigheter. Ett nära samarbete mellan bygdens kyrkoförsamlingar och dess olika 

funktioner var ofta intimt förbundet med adelns patronskap som samhällsfunktion betraktat.59 

Von Essen blev tidigt präglad av en självbild där en friherres ansvar för samhället vägde tungt, 

liksom politiskt engagemang. För honom ansågs rollen som beskyddare och ledare i hembygden 

naturlig att axla bland övriga plikter. Inte bara inom familjen, utan även i det samhälle som 

omgärdade familjens ägor.60 

Hans Henriks far, som var kavalleriofficer, var mycket engagerad i kyrkligt andaktsliv, 

vilket också präglade familjens liv hemmavid genom olika, ofta återkommande, andakter. Fadern 

var bärare av mycket starka fromhetsuttryck, vilket i hemmet också kombinerades med ett 

intensivt sällskapsliv.61 Hans Henric von Essen började sin yrkesbana genom att ta över 

familjearvet efter fadern och gå in i kavalleriet. År 1838 erhöll von Essen sin officersfullmakt. 

Därefter tjänstgjorde han i positionen som ryttmästare.62 

År 1858 köpte han Tidaholms gods av sin far, vilket han arbetade med att förädla under 

resten av sitt liv. Von Essen var öppen inför industrisamhällets framväxt och denna utveckling 

välkomnade han även i Tidaholms bygd. Genom sitt engagemang deltog han också i Tidaholms 

utveckling.63 Gustafsson skildrar von Essen i det framväxande industrisamhället och ställer det i 

en kontext präglad av ett enhetssamhälle med ett lutherskt kulturarv. Dynamiken mellan dessa 

samhällsskeenden påverkade både von Essens privatliv och den yrkeskarriär han utövade.64 
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3.1 Ekmans skildring av von Essen 
 

Ekman inleder sin skildring av von Essen med att återge en dramatisk sjöresa. 

Händelseförloppet skildras med emfas när människor dör omkring von Essen, medan han själv 

på ett mirakulöst sätt klarar sig undan stormens framfart. När stormen så småningom avtar 

tolkar von Essen det som ett skeende genom Guds ingripande, och han tycker sig uppleva 

Faderns kärleksfulla barmhärtighet.65 

Ekman börjar redan nu skildra ett mönster av att erfara och uppleva, där von Essen erfar 

och upplever på ett personligt plan. Ekman gör ingen ansats till att sätta in berättelsen i en 

historisk kontext. Det som sker i form av Guds ingripande, det sker i nuet. Överhuvudtaget 

betonar Ekman Guds handlande i relation till hur människan övertygas i sitt hjärta, och hur hon 

når en omvändelsens insikt.66 Von Essens faktiska omvändelse utspelade sig senare och skildras 

som en ohygglig situation med syfte att väcka honom till insikt om Faderns kärlek.67 I klassiska 

nyevangeliska termer skildras insikten om syndanöd och själens längtan till omvändelse, vilket 

leder till upplevelsen av Guds förlåtelse och nåd. Sedan växer ett nytt sinnelag fram i människan 

som tar sig uttryck i ett moraliskt liv, och inte minst i ett ivrigt missionerade.68 

Episoden Ekman återger handlar om när von Essen var ute på jakt med ett större sällskap. 

Genom ett olyckligt vådaskott skjuter von Essen en god vän i bröstkorgen. Under hans 

dödskamp håller von Essen vännen i sin famn. Under denna stund frikänner vännen von Essen 

från skuld till dådet inför jaktsällskapet som samlats runt omkring dem.69 De själsliga reaktioner 

von Essen upplever betonas särskilt av Ekman, och då i synnerhet skuld, förtvivlan och djup 

ångest. Trots sina skador lyckas den döende vännen be Fader vår, samt frikänna von Essen från 

skuld inför de andra i sällskapet innan han dör. Parallellt med detta, enligt Ekman, upplever von 

Essen en inre själslig process där han erfar Guds röst som säger att även om von Essen vore en 

mördare, så är Guds nåd till även för dem. Och att Fadern säger: ”Jag utstryker dina gärningar 

och kommer ej längre ihåg dina synder.” Även om von Essens vän dör i hans famn, upplever von 

Essen att Jesus är hans egen frid. Ekman tillägger att von Essen denna tid lever ensam med sin 

erfarenhet, därför att de Svenska kyrkans präster som omger honom inte är gudfruktiga på rätt 

sätt. Därutöver beskriver Ekman prästerna som främmande inför Gud.70 

Enligt Ekman var det mycket svårt för von Essen att finna likasinnade som delade samma 

frälsningsupplevelse. Han beskriver det som att han inte hade någon kontakt med Jesu vänner 
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alls. Trots ensamheten omfamnar han den nyevangeliska livsstilen. Det beskrivs som att von 

Essen, exempelvis, automatiskt känner ett slags avsky för livets lättsinniga nöjen som teater och 

dans. Det uppstår också en schism i familjen då von Essen alltmer uppfattas som underlig och 

förändrad, och i synnerhet tråkig.71 

Ekman skildrar vidare hur von Essen flyttade till Tidaholm och blev förvaltare på bruket. 

Platsen beskrivs som präglad av ett stort andligt mörker och omoraliskt leverne. Vanligt 

förekommande var självmord och ett omfattande alkoholmissbruk. Ekman beskriver det som 

”brännvinsfloder”, och nämner ytterligare exempel på förfall, som många födslar av 

utomäktenskapliga barn samt att det dansades och festades på bron på söndagarna.72 

Von Essen predikade i bönehus och kyrkor, och även i privata hem. Hans närvaro var inte 

omtyckt i bygden, och motviljan växte kraftigt. Och det är kanske ett rimligt antagande att många 

kände sig provocerade av det nyevangeliska budskapet, på grund av den samhällssituation som 

rådde lokalt. Det gick så långt att von Essen utsattes för ett mordförsök. Men enligt Ekman 

förkunnades ändå Jesu Kristi ord allt mer i bygden, trots att den var präglad av mörker och 

dåligt leverne.73 Vidare skildrar Ekman en episod med en skogvaktarhustru och hennes son. 

Sonen blir allvarligt sjuk och avlider senare. Pojken tillkallar sina föräldrar när han ligger på 

sjukbädden. Han ber för dem och vädjar att de ska få insikt till omvändelse så att de får 

återförenas hos Jesus. Enligt Ekman genomgår modern många kval och når så småningom en 

frälsningsupplevelse där Gud blir hennes frid i hjärta och hem. Enligt uppgift blir även fadern 

omvänd en tid senare.74 Enligt Ekman fortsätter von Essen att leda människor till tro i bygden, 

och ömka sig över dem som får utan herde. Och han fortsatte sitt kall att förkunna Jesu 

försonande kärlek och frälsningens evangelium. 

Ekman inkluderar en skildring av den ”stora eldsvådan” med att skriva att ”det sådda 

ordet bar frukt”,75 och även i denna återgivning börjar Ekman med att beskriva en katastrof, 

vilken senare ska visa sig leda till frälsning för många. Det var ett hårt slag för bygden. 45 unga 

flickor brinner inne i tändsticksfabriken. Enligt Ekmans beskrivning leder denna chock för 

bygden till att ”många sovande väcktes för evangelium”76 

Ekman framställer von Essen som en av de främsta orsakerna till att väckelsen börjat 

sprida sig och slå rot i bygden. Han beskrivs som en passionerad predikant och en 

ödmjuk Jesu tjänare, en varm förkämpe för Kristi kärlek. Enligt Ekman har von Essens 

gudsrelation helt och hållet sitt ursprung i omvändelsen. Han drar slutsatsen att det 
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inom von Essen inte bara har fötts en ny inre människa, utan också en ny gudsbild. 

Ekman nämner det som ”en ny födelse”,77 och att nu är Gud någon man kan vara personlig 

med, som en bror. Ekman beskriver von Essen som lovordande Svenska kyrkan, och att han ville 

vara kyrkotrogen. Och han lovordar de präster han upplever stå i en sann omvändelse och som 

personligt troende tjäna kyrkan. ”Deras goda vittnesbörd vill jag gärna höra”, säger von Essen.78 

Däremot de präster von Essen upplevde som ”oomvända” hade han svårt att räkna till Kristi 

sanna tjänare. Ekman menar att von Essen hade svårt för oomvända lutheraner, och i de 

sammanhangen föredrog varmhjärtat troende separatister.79 Enligt Ekman hade också von 

Essen reflekterat över att det tidigare hade funnits präster med en personlig tro, men att den 

lutherska kyrkan tyvärr medverkat till att de avfallit och återgått till världsligt leverne.80 

Genom denna argumentation lyfter Ekman fram kritik mot Svenska kyrkan. Han vill lyfta 

fram den personliga avgörelsen som nyckeln till ett rättfärdigt liv. Det sker, enligt Ekman, genom 

individens inre pånyttfödelse i hjärtat, vilken då avses vara den enda vägen till en sann, 

personlig relation med Gud. Han kritiserar Svenska kyrkan och den etablerade lutherdomen och 

menar att deras väg inte leder till en relation med Gud, då dess utövare inte har den personliga 

avgörelsen och hjärtats omvändelse. Även om von Essen föredrar varmhjärtade separatister vill 

han dock inte klippa bandet till Svenska kyrkan, enligt Ekman.81 

Ekman sätter inte von Essens omvändelse i samband med den historiska grund som är 

lagd av lutherska kyrkan. Han ser inte heller något samband med kyrkans omfattande 

undervisning eller kulturhistoriska betydelse. För Ekman existerar sådana samband helt enkelt 

inte. Ekman betraktar den individualiserade omvändelsen som ett helt nytt samhällsfenomen 

givet av Gud själv i den direkta gudsupplevelsen på ett personligt plan.82 

Den personliga omvändelsen genererar inte bara ett, enligt Ekman, nytt förhållande till 

Gud, utan också en i människan förändrad och mer utvecklad moral. Vidare sätts också individen 

i ett nytt förhållningssätt till omgivande samhälle och kultur, där man inte längre delar samma 

värdegrund som omgivningen. Samtidigt säger Ekman att den omvända människan har sin givna 

roll i samhället och en uppgift att verka i.83 Här vänder sig Ekman återigen emot Svenska kyrkan. 

Han anser den alltför förbunden med det världsliga, korrumperad, samt fördärvad. Och eftersom 
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han anser att kyrkans tjänare i allmänhet inte är personligt omvända, är kyrkans inflytande rent 

av farligt för själens eviga välfärd hos de varmhjärtat troende separatisterna.84 

3.2 Norbergs skildring av von Essen 
 

Arvid Norberg skildrar von Essen utifrån hans bakgrund och familj. Där lyfter han fram den 

fromhetstradition som finns för att ge en bakgrundsförklaring till den utveckling mot 

nyevangelism Hans Henric von Essen företar. Hans material är hämtat från boken Hans Henrik 

von Essens Levnadsminne utgiven i Örebro 1948, samt några tilldragelser ur baron Hans Henrik 

von Essens levnad berättad av honom själv i Stockholm 1894. 

Norberg lägger grunden till att förklara von Essens gudsfruktan och mönstret i densamma 

genom att bland annat berätta om hans far. Fredrik von Essen väckte stor uppmärksamhet hos 

officerskollegiet när han bad bordsbön. Han hade med sig ett fromhetsuttryck präglat av 

Luthersk ortodoxi, även om det framgick av hans livsgärning att han inte muntligen delade det.85 

Genom denna berättelse påvisas troskontexten, menar Norberg, som fanns redan i hans 

uppväxtmiljö på gammalt traditionellt lutherskt vis innan Hans Henrik von Essen blev omvänd. 

Norberg sätter därmed hans omvändelse i ett mognadsperspektiv och livskontext präglad av en 

fromhetsgrund lagd av Svenska kyrkan. I ett senare skede i von Essens trosutveckling finner han 

dock en utmaning i att förlita sig på att faderns fromhet låg i linje med nyevangeliska 

uttrycksformer. Han tyckte sig iaktta alltför stora skillnader mellan faderns fromhet och 

nyevangelismen.86 När von Essen var i tjugoårsåldern ökade hans intresse för andlighet och 

existentiella frågor. Enligt Norberg hade ett antal olika situationer påverkat von Essen. Vid en 

period mötte han motstånd hos sina föräldrar mot en stark förälskelse han kände till en flicka 

som inte ansågs vara ett lämpligt parti. Föräldrarna krävde att han bröt förbindelsen och 

rekommenderade att han reste bort. I det här sammanhanget sökte han bland annat mening och 

sammanhang i Bibeln och Rousseau mm. 

Den dramatiska sjöresan där han är nära att dö beskriver Norberg som att han kämpade 

med sina tankar om livets slut och Gudsmötet. Detta ledde till att han började ta djupa intryck av 

livets allvar. År 1843 orsakar von Essen en god väns död genom ett vådaskott vid en fågeljakt 

som de båda deltog i. Det här drabbar von Essen oerhört hårt. Innan den döende vännen avlider 

lyckas vännen själv be Fader vår. Efter det tycker sig von Essen höra en röst från himlen som 

säger ”Om du vore en mördare så är min nåd även till för dem”.87 Olyckan bidrar starkt till hans 

omvändelse och von Essen går igenom en fas av nyorientering, och ger uttryck för att han 
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tidigare levt i främlingskap för Gud.88 Norberg belyser här att von Essen genomgått en djup 

andlig kris. Till följd av den ser han sitt tidigare liv i mörka färger.  

Norberg menar att den gammallutherska allmogekristendomen alltför lättvindigt 

avfärdades av nyevangelisterna. Svenska kyrkans grund var lagd genom en månghundraårig 

kristen fostringsform men ansågs plötsligt vara utan religiöst värde bland nyevangelisterna. De 

värjde sig även mot tendenserna av väckelsekristendom inom kyrkans sfär.89 Nyevangelismen 

har dessutom svårt att erkänna någon annan fromhetstyp än sin egen. Allt annat är lagträldom 

och egenrättfärdighet.90 

När von Essen en tid senare blir förvaltare på bruksegendomen Tidaholm möter han en 

utbredd fattigdom. Brännvinet har gjort mycket skada och många människor är inte bara fattiga 

utan också djupt skuldsatta.91 På olika sätt försöker von Essen förbättra livsförutsättningarna på 

bygden men stöter på kraftigt motstånd och blir till och med utsatt för ett mordförsök. Norberg 

beskriver hur väckelsen samtidigt växer sig allt starkare i bygden, och lyfter fram två exempel 

från von Essens levnad. Det första exemplet beskriver skogvaktarhustrun med en sjuk son. 

Sonen hade genom skolan blivit religiöst medveten, eller ”tagit intryck” som Norberg uttrycker 

det. Under hela sin sjukdomstid talade sonen om sin tro med föräldrarna, efter hans död började 

hans förtvivlade mor tro på Gud.92 Det andra exemplet belyser en omvändelse där en ung kvinna 

befinner sig i stora besvärligheter och vars make avlider gravt berusad i ett dike vid vägkanten. 

Hon blir lämnad kvar i en mycket utsatt situation med ett litet barn. I sin utsatthet upplever hon 

hur Gud möter henne och möter hennes behov och hon överlämnar sig helt i Guds hand.93  

Enligt Norberg sker båda dessa omvändelser utan någon direkt yttre påverkan, och dessa 

exempel bekräftar teorin om att ”den religiösa verkligheten var så fast förankrad i människors 

medvetande, att det ändå bara krävdes en impuls för att den skulle bli subjektivt medveten”.94 

Norberg menar att det som utlöste dessa omvändelser var sorg och svår nöd, och då i synnerhet 

i kombination med Svenska kyrkans redan etablerade kontext av kristen livstolkning.95 
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3.3 Jämförelse av Ekmans och Norbergs skildringar  
 

Båda författarna skildrar i stort sett samma episoder från von Essens liv. Ekman väljer att 

berätta utifrån sin position som väckelsepredikant. Norberg skildrar skeendet utifrån sitt 

perspektiv som akademiker och präst. 

Ekman skildrar von Essen utifrån hans omvändelse. Det finns ett före och ett efter. 

Berättelsen berör samma delar som Norberg gör, men utgår ifrån mycket stor dramatik och 

lägger fokus på von Essens känslor och upplevelser, samt Guds handlande både i de yttre 

omständigheterna och det inre känsloplanet hos von Essen. Norberg ger skeendet en röd tråd 

som man kan följa. Han grundlägger berättelsen utifrån skildringen av von Essens fars lutherska 

fromhet. En medvetenhet om fromheten som gediget planterad i folksjälen är det som Norberg 

väljer att fokusera på. 

Ekman sätter inte väckelsen i ett historiskt eller samhälleligt sammanhang utan utgår 

istället från individens personliga upplevelse. Ett Gudsmöte som ofta föregåtts av nöd, vilken 

framkallat en omvändelse, som sedan även leder till moralisk omvändelse och förändrad 

livsstil. Detta sker enbart som ett resultat av mötet mellan individen och Gud. Norberg ger 

istället en kontext till de skeenden han beskriver. Jag uppfattar att han säger att väckelsens 

grund egentligen är lagd av kyrkan. Väckelsen ligger redan i folkets, allmogens, medvetande och 

är inget nytt påfund. Det som aktiverar väckelsen är ett individualistiskt förhållningssätt till tron 

med en pietistisk grund. Men - menar Norberg - väckelsens grund finns redan genom kyrkans 

månghundraåriga arbete. Andra starka utlösande samhällsförändringar var industrialismen, den 

pågående upplysningstanken, samt modernismen. 

Ekmans berättelse börjar i varje avsnitt med en katastrof som startpunkt för Guds 

handlande, för att sedan väcka människorna som individuellt omvänder sig och på så sätt får ett 

personligt Gudsförhållande. Så är det även för von Essen som efter skottdramat omvänder sig. 

Med det följer också ett förändrat sinnelag med en stark moral efter nyevangeliskt mönster. 

Även de andra omvändelserna som skildras av Ekman följer ett liknande mönster. Norberg lyfter 

istället fram den fromhet som Svenska kyrkan planterat genom generationer av undervisning 

och kulturhistoria. Skogsvaktarsonens död och den unga änkan med barnet anses inte 

exponerade för någon väckelsekristendom överhuvudtaget, utan det är den av kyrkan redan 

inplanterade läran som aktiveras genom nöden samt tidsandans individualitet. 

Ekman signalerar ett behov av att bryta med den gamla samhällsordningen och det 

lutherska arvet. Anledningen till det är att det i Ekmans beskrivningar inte finns med något 

positivt med rådande samhällsordning, utan endast något man bör bryta med då den är värdslig 
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och präglas av förfall. Här återfinns nyevangelismens kritik av svenska kyrkan tydligt.96 Norberg 

ser det istället som att den lutherska kyrkan hade en grundläggande roll för den nyevangeliska 

väckelsen. I de omvändelser som uppstår finns redan en grund lagd av Svenska kyrkan som 

ligger latent i människors kollektiva medvetande. De utlösande faktorerna är nöd men också 

tidsandan av individualism som genererade ett behov av omtolkning och ställde krav på 

personligt avgörande. 

Om vi ska förstå 1800-talets väckelse, enligt Ekmans tolkning, så handlade det om ett Guds 

personliga ingripande i individers liv. Det uppvaknande som då skedde uppenbarade för den 

omvände vad som var världsligt och som man bör bryta med. Mot detta ställs Norbergs tolkning 

av väckelsen. Den ses i ljuset av den grund som Svenska kyrkans lutherdom lagt, samt den roll 

kyrkan haft i samhället med betoning på undervisning och en fostrande roll. 

4 Tre lekmannapredikanter – omvändelse och kallelse 
 

I detta kapitel jämförs Ekman och Norbergs skildringar av tre lekmannapredikanter. Det 

inledande avsnittet berättar allmänt om lekmannapredikanter, i vilka sammanhang och under 

vilka premisser de verkade. Därefter jämförs de båda författarnas olika skildringar av de 

skeenden som Carl Johan Lindberg, Karl Otto Engström och Petter Andersson var del av som 

nyevangeliska förkunnare i Västra Götaland under senare hälften av 1800-talet. Framför allt 

jämförs vilken syn på förkunnarämbetet och relationen mellan nyevangelismen och kyrkan som 

framträder hos Ekman respektive Norberg. 

4.1 Lekmannapredikanter 
 

De predikanter som inte var anställda någonstans kallades för lekmannapredikanter. De kunde 

vara anställda av en regional eller lokal missionsförsamling eller EFS. De predikanter som 

istället var resande kallades för kolportörer. Det som gjorde att dessa personer såg det som sin 

kallelse att förkunna grundade sig helt på deras personliga omvändelse.97 

Det bedrevs flera olika utbildningar för kolportörer i hela landet varav några grundades på 

privat initiativ. Där fanns bland annat Ahlborgsskolan i Flugeby 1861-1875, H J Lundborgs skola 

i Grythyttan 1862-1867 samt EFS egen kolportörskola i Grythyttan 1868-1876. 98 

Undervisningen var bland annat i bibelkunskap och den lutherska trosläran.99 För att komma in 

på en av dessa skolor krävdes bland annat att den sökande under en längre tid skulle ha ägt 
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Kristi ande och sinnelag. Det behövdes också rekommendationer från en församling, stiftelsens 

styrelse eller ombud samt prästbetyg från den församling den sökande var skriven i.100 

Från början var tanken att kolportörerna hela tiden skulle söka upp nya människor på nya 

platser för att besöka hemmen, dela ut skrifter och böcker samt hålla enskilda samtal. Med tiden 

fick de istället en mer uttalad predikantroll. De kringresande nyevangeliska kolportörerna var 

en ny företeelse i samhället. De spred idéer och försökte få människor att ändra hur de tänkte 

och handlade.101 EFS huvudsyfte var evangelisation vilket skedde genom spridande av olika 

skrifter. Det fanns både bokförlag, tryckeri och bokbinderi för detta. Bland de första skrifter som 

spreds fanns Luthers kyrkopostilla och kommentarer till Galaterbrevet.102 EFS grundades som 

en inomkyrklig organisation med syfte att förse församlingarna med frivilliga krafter. Många 

kolportörer kom från medelklassen och var i grunden folkskollärare eller bönder.103  

Kolportörerna inom EFS skulle inte konkurrera med prästerna utan samverka med dem 

och inte orsaka splittring i det kyrkliga församlingslivet enligt EFS centrala ledning.104 I 

verkligheten blev det dock ändå konkurrens mellan EFS och kyrkan under 1880-talet. Kyrkan 

använde alltmer frivilligarbetare ur den så kallade församlingsrörelsen vilket undergrävde syftet 

med att EFS bildades. EFS å sin sida inkräktade på prästämbetets uppgifter genom sin 

kolportörsverksamhet. Det problematiska var inte vad som predikades utan att de gjorde det 

utanför kyrkans organisation. Kolportörerna stod upp för vad de såg som alla omvändas rätt att 

tolka Bibeln samt förkunna. Detta individperspektiv påverkade allmänhetens uppfattning om 

prästernas auktoritet.105 

Väckelsens drivkraft var nytänkande och opposition vilket inte harmonierade med det 

existerande kyrkolivet. Kolportörernas rapporter till EFS innehöll en hel del kyrkokritik. När en 

kyrkoherde nöjt i sina rapporter uppåt kunde beskriva sin församlings fromhet och trogna 

kyrkobesök skrev kolportören om samma samling: ”en allmän dödslukt utbreder sig över hela 

församlingen”.106 Som kolportör kunde man åberopa Andens ledning för sitt handlande. ”Den 

ende som kan tolka skriften är den som har den helige Ande och det är jag”, säger en kolportör 

till en präst som han ansåg vara oomvänd.107 Det handlade alltså om två helt olika perspektiv på 

vad som var kristet liv som inte kunde förenas. 
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4.2 Carl Johan Lindberg 1821-1904 
 

Carl Johan Lindberg föddes i ett torparhem i Ödestuga i Småland. Redan som barn var Lindberg 

mycket religiöst intresserad och han kom tidigt i kontakt med roparrörelsen. Detta ledde honom 

till en mer medveten tro och han kom att predika vid olika samlingar i sin hemsocken.108 Han 

blev provins- och reseombud för Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.109 

4.2.1 Ekmans skildring  
 

Ekman skildrar Lindberg i hans gärning som resande kolportör genom att göra sporadiska 

nedslag i vad som hände på de olika orter Lindberg besökte. Han lyfter fram resultaten genom 

att berätta att många förundrat lyssnar till budskapet om synd och nåd. Han beskriver också den 

förföljelse Lindberg utsätts för och hans analys är att de som gör detta har en bitterhet mot 

sanningen. 

Vid ett besök i Mariestad beskrivs hur kolportörerna fick tillgång till kyrkor och skolhus 

för sin verksamhet. Lindberg reste då i sällskap med kolportören Svenning Johansen och de samt 

flera andra predikanter samlades för att stötta det nyevangeliska arbetet i staden. Den öppenhet 

som gjorde att de fick tillgång till offentliga lokaler förändrades dock. Prästerna uttryckte att ’det 

nya vinet inte kunde rymmas i gamla läglar’ och tvingade därför ut nyevangelisterna från 

kyrkans lokaler.110 Sammankomsterna flyttades då till handlare Larssons spannmålsmagasin 

istället.111 

Nästa plats där Lindberg nämns är Skövde. Ekman lyfter fram att han är den enda 

lekmannapredikant som besöker Skövde på 1850-talet. I en gästgiverisal anordnades 

nyevangeliska möten av major Brandt och byggmästare Larsson. Ekman beskriver att många 

med förundran lyssnade till budskapet om synd och nåd och att några till följd av detta mottog 

frälsning. Andra reagerade dock negativt på budskapet och ”lade i dagen en bitterhet mot 

sanningen”.112 

Till Falköping kallas Lindberg av prosten Gustaf Linarsson som har en positiv inställning 

till lekmannapredikanterna. Lindberg fick möjlighet att hålla bibelförklaringar i både kyrkan och 

skolan. Ekman beskriver det som att det tack vare detta är i Falköping som den fria andliga 

verksamheten börjar. Lindberg upplever dock samtidigt att det finns fientliga stämningar som 

han fruktar ska riktas mot honom personligen. Mötena var välbesökta och många fick höra om 
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Guds frälsande nåd skriver Ekman.113 Lindberg stannade i Falköping 1852-1858 och efter 

honom kom flera nyevangeliska förkunnare som till exempel baron von Essen. 

4.2.2 Norbergs skildring  
 

Lindbergs kontakt med nyevangelismen började bland annat med hans studier av Luthers 

förklaringar till Galaterbrevet. Rosenius kommentarer skapade en igenkänning av Lindbergs 

egna religiösa erfarenheter vilket gjorde att han öppnade upp för de nyevangeliska budskapen. 

Han fortsätter predika, sprida traktater samt verka som lärare i sin hembygd vilket ger upphov 

till väckelse.114 

Prosten Linarsson bjöd in honom till Falköping för att hålla möten. De höll till i stadens 

skolhus under en vinter men lokalerna räckte snart inte till för alla som ville komma och lyssna 

till Lindberg. Bland åhörarna fanns flera av stadens präster och de inbjöd honom istället att 

predika i flera av kyrkorna. Norberg noterar att detta är ett tydligt tecken på den välvillighet 

gentemot nyevangelismen som flera präster visade.115 Flera, bland andra Linarsson, försökte 

övertala Lindberg att börja studera teologi. Detta blev aldrig av men i samråd med dåvarande 

biskop Butch beslutades att Lindberg fick fortsätta som lekmannapredikant.116 

Norberg framhåller att många präster öppnade kyrkorna för Lindberg. Ett exempel är när 

Lindberg kallades till Lidköping. I staden fanns en inomkyrklig väckelse som drevs av bland 

annat komminister Johan Junger. Trots detta benämner Lindberg staden som ”det mörka 

Lidköping” och nämner aldrig något om den inomkyrkliga rörelsen som utmärkt västgötaslätten. 

Detta anser Norberg tyder på att nyevangelisterna inte godtar någon annan väckelse än den 

egna. Väckelse och andligt liv anses bara förekomma i de trakter där lekmannapredikanter varit 

eller där det funnits tydligt nyevangeliskt orienterade präster.117  

I Börstig får Lindberg ett varmt välkomnande av kyrkoherde Falk och komminister 

Thorell. Han blir kvar några dagar för att predika i kyrkan och prästgården och bor då hos 

makarna Thorell. Lindberg berättar att prästfrun är starkt berörd av hans predikningar, men i 

övrigt känner han inte någon andlig samhörighet med de andra prästerna eftersom de inte var 

vunna för nyevangelismen. Norberg menar att även om Thorell och Falk var vänligt och öppet 

sinnade till det nyevangeliska så var det svårt för Lindberg och dem att mötas över det 

teologiska avstånd som den gammallutherska ortodoxin skapade mellan dem.118 Även i Börstig 

och Falköping visade kyrkan välkomnande och öppenhet när Lindberg anlände. Norberg menar 
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att det mottagande Lindberg fick från kyrkan var övervägande präglat av öppenhet och 

vänlighet trots deras olika teologiska ståndpunkter.119 

Lindberg gjorde inga besök på de orter där den inomkyrkliga väckelsen var stark. Detta 

eftersom de religiösa behoven redan var mättade och det därför inte fanns något behov av 

lekmännens förkunnelse.120 Lindberg beskriver år 1878 att det tidigare öppna klimatet 

förändrats i Såtenäs där han tidigare varit på besök. Prästerna är numera rädda för lekmän.121 

4.2.3 Jämförelse mellan Ekman och Norbergs skildringar 
 

Förhållandet till präster och kyrka markeras tydligt av Ekman. Verksamheten startar i kyrkan, 

med prästernas goda vilja, men tvingas flytta ut från offentliga lokaler eftersom prästerna enligt 

Ekman inte kan ta emot nyevangelismen. Verksamheten fortsätter helt separerad från kyrka och 

prästämbete i en vanlig handlares spannmålsmagasin. Lindberg framställs av Ekman som en 

sann apostel när han inte låter sig hindras att utföra det uppdrag Gud själv gett honom. Guds 

verk måste fortsätta oavsett om det blir inom eller utanför den gamla kyrkans verksamhet. 

Norberg betonar å sin sida kyrkans öppenhet inför nyevangelismen. Prästerna var beredda att 

öppna upp för nyevangelismen, men möttes inte i detta av lekmannapredikanterna. Detta tyder 

på en teologisk schism mellan nyevangelismen och den inomkyrkliga väckelsens lutherska 

nyortodoxi. Lindberg mottogs därför inte alltid där den inomkyrkliga väckelsen var stark. 

Anmärkningsvärt är att Lindberg kallar dessa platser för mörka eller att de inte berörts av någon 

väckelse. Norbergs slutsats är att det inom nyevangelismen bara är den nyevangeliska typen av 

väckelse som räknas. Detta trots kyrkans välvilliga inställning till nyevangelismen och att de 

upprepade gånger upplåter kyrkans lokaler för lekmannapredikanterna. 

Förhållandet till präster och kyrka blir tydligt då den nyevangeliska verksamheten måste 

flytta ut från kyrkan till ett spannmålsmagasin, alltså långt från kyrka och prästämbete. Att 

förkunnelsen fortsätter på annan plats än kyrkan blir en markering av självständighet och kritik 

mot kyrkan. Lindbergs oförtrutna arbete trots förföljelse och motgångar gör att Ekman 

framställer honom som en evangeliets sanna apostel. Missionen som drivs är av Gud given och 

eftersom den inte upptas av den gamla kyrkan måste man fortsätta på andra platser utanför 

kyrkan. Norberg kritiserar att nyevangelismen inte godtar några andra trosuttryck än de egna 

och lyfter fram viljan att öppna för nyevangelisk förkunnelse. Ekman hävdar motsatsen och 

menar att det finns en rätt väg och lära given av Gud och att kyrkan har stängt sina dörrar. 

Spänningsfältet mellan nyevangelismen och kyrkan, samt mellan nyevangelisk väckelse 
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och inomkyrklig väckelse blir här tydlig. Den teologiska schismen gör det svårt att mötas och 

förstå varandra. 

4.3 Karl Otto Engström 1823-1871 
 

Karl Otto Engström föddes i Bjurbäcks socken 1823 och var som yngling bosatt i Dalums 

socken.122 Han var verksam i Skara stifts norra del under 1850-talet. Han var en av EFS första 

kolportörer i stiftet och hade sitt ursprung som lantbrukare i Anderstorp i norra Vadsbro.123 

4.3.1 Ekmans skildring  
 

Engström hade redan som barn en stark personlighet och temperament. Föräldrarna sägs ha 

varit oroliga och undrat vad det skulle bli av honom. Under sin konfirmationstid började han 

dock, enligt Ekman, att förskräckas över sina synder och ville stå emot dem. Ekman berättar att 

Engström vid 18 års ålder får sinnesändring och omvändelse. Engström får då frid med Gud och 

mottar kallelsen genom att få en brinnande lust att predika.124 Han kallade därför till 

sammankomster så att alla i bygden skulle kunna komma och lyssna. Ekman säger att det 

”bodde samma kärlekskraft i Engströms hjärta som tvang Kristus till korset för världens 

försoning”. Engströms predikogärning jämförs med hur Kristus samlade människor och hur allt 

fler strömmade till för att lyssna och ta emot frälsningsbudskapet.125 

Engströms predikningar präglades av nådens öppna, glada och frigörande evangelium – 

inte lag. Ekman menar att Engström fått undervisning vid Kristi fötter och där lärde sig vad han 

delgav andra. Bönen, helbrägdagörelse och missionsbefallningen stod i centrum. Ryktet om 

Engström spreds och han blev snart uppmärksammad av landets andliga ledande män.126 Peter 

Fjellstedt och patron Hedgren kallade honom till att bli en kolportör och traktatspridare. Ekman 

betonar dock tydligt att Engström inte lät sig bindas upp av någonting – inte av mänskliga regler 

eller samfundsgränser – utan att han stod uteslutande i Kristi tjänst.127  

Engströms verksamhet sammanföll med konventikelplakatets sista dagar vilket innebar 

att han inte fick tillträde till kyrkor och missionshus.128 I stället predikade han i privata hem och 

blev det fria ordets förkunnare. Engström mötte mycket motstånd och hån när han predikade, 

bland annat från berusade män. Ibland var de så fientliga mot honom att det inte gick att få 
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nattlogi eller mat så att han fick sova under bar himmel.129 Ekman skildrar att Engström många 

gånger fick hjälp. Ibland var det ortens folk som tog honom i försvar under sammankomsterna, 

och ibland kom hjälpen från oväntat håll när traktens buse och slagskämpe kom till hans försvar. 

Han blev till och med beskjuten och vid något tillfälle satt i fängelse. Folket i trakten vädjade då 

för honom så att han blev frisläppt.130 I allt beskrivs Engström trots detta ha ett ödmjukt, 

godmodigt och lugnt sinnelag. Så förföljelserna hade inte någon effekt.131 

Ekman skildrar också ett missionsmöte på en plats nära Tiveden i Västergötland där 

Engström predikade. Missionshuset var fullsatt och folk hade rest dit från många orter för att 

vara med. Efter inledning med bön och sång steg Engström upp i predikstolen. Ekman beskriver 

hans starka karisma och utryckfulla ögon. Det är som om ord nästan blir överflödiga beskriver 

Ekman. Hans uppträdande var lugnt och vardagligt, men ändå kände en del att han såg rakt 

igenom dem.132 Mötet fortsatte med innerlig bön varpå Engström läste Paulus ord: ”Av nåd är ni 

frälsta”. Ekman beskriver hur dessa ord uttalades med sådan visdom, människokännedom och 

andlig kraft att det träffade människor rakt in i hjärtat. Den mänskliga naturen hos dem som 

lyssnade blev blottad och man såg hur stort behov man hade av att få nåd från Gud och omvände 

sig därför. Efter att mötet avslutades stannade flera kvar för samtal och bön och Engström 

välkomnade dem därför till sin temporära bostad.133 

4.3.2 Norbergs skildring  
 
Norberg hänvisar till en journal från Engström år 1858, som han skrev efter en missionsresa i 

södra delen av Västergötland.134 Baptister och mormoner var ganska aktiva i Skara stift under 

1850- och 1860-talet. Engström kritiserar deras ”framfart” och varnar skarpt för vad han anser 

är deras falska teologi.135 Engström besökte flera församlingar i Västergötland som låg lite 

längre ut och där tyckte han sig finna att ”Herrens Ande börjat verka på folket”. Vid ett besök i 

Undenäs socken konstaterar han att väldigt många unga människor befann sig i en ”andlig 

vårblom”.136 

Enligt Norberg är den inomkyrkliga väckelsen starkt utbredd i området, och han nämner 

särskilt Vadsbo i sammanhanget, samt att Herren vinner allt fler själar i de kringliggande 

socknarna.137 Han går vidare med att beskriva en motsättning hos kolportörerna gentemot den 
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inomkyrkliga väckelsen, vilken gick ut på att de hade svårt att betrakta denna väckelse som en 

riktig, levande kristendom.138 

Norberg återger ett stycke från Engströms journal som berättar att det fanns ett gott 

samarbete mellan honom själv och en kyrkans man i Sjögestad utanför Linköping. Denna präst, 

CW Thörnqvist, förhöll sig positiv i grunden till nyevangelismen. Både hans predikan och 

homilia var ofta starkt orienterad i en nyevangelisk språkdräkt. Och enligt Norberg var det flera 

präster i socknarna runt Sjögestad som hade ett gott förhållande till nyevangelismen. I den här 

miljön fick Engström en plattform för att vittna, samt sälja böcker och litteratur.139 Detta säger 

något om hur Engström var som person, att han hade lätt för att samarbeta med präster som var 

uttryckligt positiva till nyevangeliska tankar. 

Vid den tid då Engström senare beger sig till Västergötland beskriver han målande att han 

tycker sig uppleva ett landskap starkt förändrat på ett andligt sätt.140 Dessa trakter var, enligt 

Norberg, starkt präglade av den inomkyrkliga väckelsen och man saknade förtroende för 

kolportörerna. Norberg beskriver kolportörernas svårigheter att känna igen andra 

fromhetsuttryck än sin egna. Enligt honom har Engström svårt att tolka den omfattande 

väckelsen präglad av en starkt kyrklig inriktning och uppfattar sig istället som omgiven av en 

likgiltighet för Herren. Han uttrycker att ”här är det svårt att finna några Herrens lärjungar”.141 

När Engström däremot beger sig till en del av stiftet som ligger i Småland, Unnaryds 

socken, upplever han starkare möten med ortsbefolkningen, det finns ett lyssnande och en 

mottaglighet. Han möter en ung präst vid namn Adolf Fisher som utformat sin 

församlingsverksamhet med en ovanligt stark nyevangelisk inriktning. Människor öppnar sina 

hem för möten och Engström blir väl mottagen. Han beskriver det som att många kommer till 

tro. Minst ett ”femtiotal blir dragna till Herren” och alla i ett helt hushåll kommer till tro. 

Socknen kom att präglas av starka känslor och törst efter det levande Guds Ord, menar 

Engström, och människorna bad honom stanna kvar på orten längre än vad han hade möjlighet 

till.142 

Vidare samlades många människor i Skövde när Engström reste dit. Många lokaler 

öppnades för förkunnelse, så som kyrkor och skolhus, men också privata hem.143 Norberg 

återger Engströms avslutande reflektioner kring dennes brev som handlar om den andliga 

situationen i Västergötland.144 Han menar att de som en gång väckts inte längre lyssnar till Ordet 
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och har låtit trons lampa slockna, och att de därutöver till och med återuppväckt en kärlek till 

den syndiga världen. Han beskriver en likgiltighet och stiltje, att en påtaglig förändring skett där 

det tidigare funnits en varm tro och andligt liv.145 

Norbergs kommentar till beteendeförändringarna var att det momentum som uppstår vid 

väckelser inte verkar vara bestående och inte har några djupa rötter i form av lära och tradition. 

Därutöver noterade han att nyevangelisterna när de reste vidare lämnade efter sig en tomhet 

hos människor och en känsla av att vara övergivna. Detta underbyggdes av en ringaktning och 

uppgivenhet gentemot kyrkan efter lekmannapredikanternas starka propagerande emot kyrkan 

och dess prästerskap.146 

4.3.3 Jämförelse mellan Ekmans och Norbergs skildringar 
 

Ekman betonar att Engström har en Kristuslikhet i sin personlighet och även att han liknar en 

urkyrkans apostel. Han har genom den personliga omvändelsen uppstått som ett Guds redskap. 

Den förkunnargärning som beskrivs är centrerad kring Engströms person och den han 

förmedlar tas emot som ett tilltal från Gud själv. Ekman lyfter alltså fram att Engströms 

legitimitet kommer från Gud själv. Norberg grundar sig på Engströms kolportörsbrev. Han 

lägger inte alls samma vikt vid Engströms person eller karisma som Ekman. Inte heller 

vid den popularitet predikanten hade hos allmogen. Han skildrar i stället Engström 

sakligt och geografiskt utifrån hans brev där han beskriver bygd för bygd han åker till 

och arbetet där. Det som också framkommer är att Engström gärna samarbetar med de 

präster som delar hans nyevangeliska syn, till exempel Adolf Fisher. Kyrkan lyfts fram av 

Norberg som den som åter är den som lagt grunden för väckelsen. 

Ekman lyfter fram att Engström inte fick tillträde för att predika i kyrkorna samt förföljs. 

Den kristuslikhet som han beskrivs med blir en kontrast mot det kritiserade oomvända 

prästerskapet. Vad som sker i hans förkunnargärning legitimerar: ”Dessa tecken skola åtfölja 

dem som tro.”147 Det som är en stark kritik från Norberg är avslutningen, nämligen att 

nyevangelismen ofta är en tillfällig företeelse som när den blåst över, och de resande 

kolportörerna har åkt, har undergrävt kyrkans mandat hos människor och bidrar bara till en 

skada som blir svår att reparera. Norberg betonar också igen svårigheten för nyevangelismens 

förkunnare att godta någon annan förkunnelse än sin egen. 

Engström var en karismatisk förkunnare som framställs som en apostel av Ekman. 

Norberg fokuserar istället på vilken slags präster Engström kan samarbeta med. Han uttrycker 
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också kritik mot att den nyevangeliska väckelsen snabbt blåser bort och lämnar en tomhet efter 

sig på bygden när förtroendet för kyrkan skadats. 

 

4.4 Petter Andersson 1829-1878 
 
Den tredje lekmannapredikanten som jag kommer att ta upp är Petter Andersson, som var 

mjölnare i Ljurs socken i Nårunga. De biografiska uppgifter vi har om honom är relativt få.  

4.4.1 Ekmans skildring  
 

Ekman beskriver Nårunga socken i södra Västergötland som en plats präglad av synd, 

dryckenskap och likgiltighet. Andligt sett var platsen att betrakta som död vilket även gällde 

dess präster. De som borde vara evangeliets förvaltare och bärare av dess ljus hade själva inte 

ett sant andligt liv, enligt Ekman. I Nårunga var det vanligt med mycket fylleri och hembränning. 

Tidigare hade det varit lagligt att bränna sprit för husbehov. När det sedan blev belagt med skatt 

fortsatte man att bränna hemma i hemlighet.148 Ekman berättar att länsman hade tagit 18 

bränningsredskap i beslag i Nårunga.149 I nästan varje hem serverades hembränd sprit och så 

gott som alla drack. Länsman blev till och med överfallen av folket när han skulle inspektera 

hemmen. 

Hembränneriet till trots sägs Nårungas sockenbor ha varit trogna i sina kyrkobesök. Vägen 

till mässan innebar dock ofta både en och två kyrkosupar och därefter flödade brännvinet resten 

av söndagen. Det fanns alltså en tradition av fromhet och respekt för det som betecknades som 

heligt, trots allt supande. Ibland kunde man samlas i hemmen och läsa ur till exempel Hoof eller 

Luthers postilla.150 

I denna kultur valde Gud ut den mest ökände hembrännaren av alla, Petter Andersson, 

som var mjölnare vid Ljurs kvarn. En natt år 1858 när han stod och gjorde brännvin drabbades 

han plötsligt av en väckelsens pil som Ekman uttrycker det. Petter fick syndanöd och förstod att 

han och även alla andra i bygden var förlorade när den Helige Ande själv med sitt ljus öppnade 

hans ögon. Efter denna upplevelse gick han omkring i socknen och predikade försedd med 

katekes och psalmbok. Syndanöden drabbade flera människor och hans eldiga predikningar 

samlade skaror.151 1862, några år senare, kom kolportörerna Engström och Olsson till Nårunga 

och väckelsen tog då fart ytterligare. Den fick då också, enligt Ekman, en mer sund prägel.152 
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4.4.2 Norbergs skildring  
 

Nårunga var enligt Norberg ett av nyevangelismens starkaste fästen. Samtidigt fanns också 

mycket supande och hembränneri vilket skapade många sociala problem.153 Väckelsen nådde 

fram till en av de mest ökända hembrännarna – Ljurskamjölnaren Petter Andersson. Han försåg 

många med hembränt men plågades alltmer av sitt syndiga leverne och var rädd för evig 

fördömelse. När han en kväll satt och bryggde sprit fick han en tanke om att pröva om han skulle 

kunna stå ut med helvetets eviga eld. Han satte sina fingrar i lågan under brännvinspannan med 

stor smärta som följd. Detta blev upptakten till en radikal omvändelse.154 Efter sin omvändelse 

började han predika i Nårungabygden och var enligt Norberg en mycket god talare. Med hjälp av 

folkliga uttryck och dramatiska bilder väckte hans predikningar uppmärksamhet och stannade 

kvar i minnet.155 

Enligt Norberg fanns grunden för Petter Anderssons förkunnelse i gammalpietismen för 

att därefter övergå till nyevangelism. Orsaken till denna utveckling skulle vara att Petter läste 

Pietisten och också starkt påverkades av ett besök som kolportörerna Engström och Olsson 

gjorde 1861. Norberg menar att Petter Andersons omvändelse berodde på att han hade en djupt 

rotad gammalpietistisk tro. Att han innan omvändelsen levde i synd skulle han därför ha varit 

väl medveten om. Hans eget samvete och rädsla för Guds dom övertygade honom och blev med 

tiden allt starkare och kulminerade i omvändelsen.156 

Nårunga blev efterhand starkt präglat av nyevangelismen. Ämbetsberättelsen till 1865 års 

prästmöte tar upp detta genom att uttrycka: ”Det till vår tids tillhörande andliga livsrörelserna 

har här framträtt och väckt månget sinne och känsla och omtanke till evighetsbehoven.”157Under 

1860-1870 frodades väckelsen i Nårunga och Petter Andersson beskrivs som en mycket viktig 

person i detta. Väckelsen fortsatte även under 1870-talet tills de separatistiska tendenserna 

började yttra sig i socknen. 

4.4.3 Jämförelse mellan Ekmans och Norbergs skildringar 
 

Ekman beskriver Nårunga med omnejd som en plats av mycket mörker. Han understryker att 

inte heller kyrkans förkunnande präster bryter detta mönster utan är en del av det osedliga 

leverne som där fanns. Kyrkan är oförmögen att möta upp de andliga behov som fanns bland 

människor. Ekman markerar tydligt sitt avstånd mot de förkunnande prästerna i kyrkan och gör 
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dem till en del av den problematiska livsstilen i trakten. Denna markering placerar prästerna 

bland dem som behöver väckelse och omvändelse tillsammans med alla andra. 

Norberg menar att Petter Andersson är ett påtagligt exempel på hur kyrkan med 

förkunnelse och fostran lagt grunden för den kristna livssynen. Det gammalpietistiska arvet och 

kyrkans förkunnelse låg latent i hans person. När en viss livssituation uppträdde aktiverades 

dessa läror och fick följdverkningar i form av omvändelse. 

Ekman ser det istället som att Gud går förbi kyrkan och vänder sig direkt till ett nytt 

redskap – den största syndaren i trakten, Petter Andersson. Detta val gör också att väckelsen 

uppfattas som en folkets väckelse, opåverkad av kyrkan som institution för makt. Norberg anser 

att kyrkan är helt nödvändig för att människor omvänder sig.158 Hans syn på kyrkan är att den är 

byggd på Guds ords förkunnande och gör det grundläggande arbetet så att kyrkans undervisning 

blir planterad i folksjälen. 

Ekman menar att Petters omvändelse är ett direkt ingripande från Gud. Gud väljer Petter 

för att hans inre liv är öppet för väckelsen samtidigt som hans yttre liv som syndare och 

hembrännare är representativt för traktens livsstil. Utan mänskliga mellanhänder berörs han av 

Gud och blir kallad till att förkunna. Väckelsen blommar upp på grund av det starka vittnesbörd 

Petters egen omvändelse blir för omgivningen. Anledningen till att väckelsen bryter fram spårar 

Norberg till en kombination av sociologiska och idéhistoriska orsakssammanhang samt den 

tidens individualistiska livssyn.159 Väckelsen utvecklades senare till nyevangelism på grund av 

kolportörernas besök och så småningom till separatism. Kolportörernas verksamhet 

understryks av Ekman genom att de beskrivs tillföra en sundhet till väckelsen när de senare 

kommer till platsen. De blir de nya predikanterna och, som jag tolkar det, de som Ekman 

godkänner som väckelsens sunda vägvisare och nya prästerskap. 

Synen på prästerna som varande i behov av omvändelse pekar på den skilda 

uppfattningen av prästämbetet som präglade nyevangelismen och svenska kyrkan. 

Nyevangelismen fokuserade på den personliga omvändelsen och erfarenheten för att kunna 

förkunna evangeliet, medan kyrkan såg ämbetet enligt luthersk tradition som en funktion Gud 

använde för att sprida sitt ord oavsett prästens erfarenheter eller företräden. 

Jämförelsen mellan Ekman och Norbergs skildringar av skeendena ger två skilda 

perspektiv på orsakerna bakom det som senare utvecklas till separatism. Ekman menar att de 

oomvända prästerna är orsak till att Gud förbigår dem och istället utväljer ett eget verktyg för 

väckelse i Petter Andersson. Norberg menar i sin tur att kolportörernas besök och den 
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nyevangelism de förde med sig i kombination med den idéhistoriska kontexten orsakade 

separatism. 

4.5 Sammanfattning  
 

Både Ekman och Norberg försvarar sitt eget kyrkoideal och sin rätt till dess existens. Båda 

skrifterna är alltså försvarsskrifter. Ekman skriver för det breda folklagret och de inom de egna 

leden i frikyrkan. Det han försvarar är nödvändigheten av Missionsförbundets tillblivelse, att de 

gjorde rätt i att bilda ett samfund. Hans skildringar består av berättelser som förts vidare i en 

muntlig tradition. Norberg försvarar kyrkans undervisning och hennes rätt att existera som en 

grundläggande luthersk folkkyrka. Framför allt vill han framhäva dess betydelse genom vad dess 

undervisning har lagt grunden till. Till skillnad från Ekman ger han en utförlig historisk analys 

av läget och vill genom det bevisa sin tes. 

De tre lekmannapredikanter jag tagit upp intar tre olika roller, så som de framställs av 

framför allt Ekman. Lindberg är ett slags apostel. Engström är kristuslik, vilket kontrasterar mot 

det prästerskap som kritiseras. Andersson beskrivs som den omvände syndaren som blir ett 

mäktigt redskap för Gud men behöver styras upp läromässigt av andra kolportörer. Det som är 

gemensamt för alla tre är att allt som sker är på en direkt och personlig kallelse från Gud. 

Engström beskrivs till exempel av Ekman som att ha mottagit undervisning direkt vid Kristi 

fötter. Legitimiteten för predikoämbetet ges alltså av Gud. Norberg påstår istället att inget av det 

som sker hade hänt om inte den lutherska kyrkan lagt grunden, genom generationer, med 

undervisning av präster i kraft av sitt ämbete. Legitimiteten ges av kyrkan och förvaltas av 

prästämbetet. 

Denna teologiska schism gör det svårt att mötas och förstå varandra över gränserna. 

Norberg kritiserar nyevangelismen för att kräva ensamrätt på vad som är äkta trosuttryck och 

den inomkyrkliga väckelsen godtas inte. Å andra sidan pekar Ekman på att prästerna inte godtar 

det som de uppfattar som vara emot luthersk bekännelse. Ett återkommande tema hos Norberg 

är hur kyrkan öppnar sina lokaler för nyevangelisterna. Det är ett samarbete som först fungerar, 

men det tar slut när nyevangelisterna inte kan acceptera oomvända präster. Enligt Ekman tar 

det slut när prästerna inte kan ta emot nyevangelismen. Norberg kritiserar också väckelsen för 

att vara lättviktig och överge människor. Genom att förtroendet för kyrkan skadas och prästerna 

baktalas finns det ingenstans för folket att vända sig med sina andliga frågor. 
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5 Biskop Beckman – brobyggare 
 

Anders Fredrik Beckman var son till fil. magistern Fredrik Beckman som i sin tur var son till en 

av Skara stifts förmögnaste kyrkoherdar, prosten Anders Beckman i Hjälstad. Anders Fredriks 

mor var komministerdottern Ingeborg Margareta Beckman, född Warodell. Han föddes på 

egendomen Waholm i Vadsbo socken den 23 oktober 1812.160 Han studerade i Uppsala, både 

filosofi och teologi, och brottades mycket med vad som skulle bli hans livskall – antingen att 

satsa på en akademisk karriär inriktad på filosofi eller att läsa teologi och välja en kyrklig 

bana.161 Maj 1841 avlades en teologie kandidatexamen och han kallades till docent i dogmatik 

och moralteologi. Beckman prästvigdes i Uppsala domkyrka 1841.162 

Anders Beckman var gift med Albertina Grenander. Familjen bosatte sig först i Skara där 

Beckman tjänade som lektor och sedermera rektor. Han beskrevs som en skicklig lärare och klok 

pedagog. 163  Senare blev han teologie adjunkt i Uppsala och tog därefter en teologie 

licentiatexamen. Han utnämndes till professor i dogmatik och moralteologi 1851.164 Beckman 

var också riksdagsman och bevakade särskilt de kyrkliga frågorna.165 Han invigdes till biskop i 

Härnösands stift 1864 och i Skara stift 1875.166 

5.1 Ekmans skildring  
 

Biskop Beckman nämns endast kort av Ekman i samband med att Västergötlands 

missionsförening ska bildas. Missionsvännerna kallar till ett möte i Skövde år 1877 för att bilda 

en självständig missionsförening. Föreningen skulle fungera samlande för alla de små 

föreningarna i länet och även verka för mission. Man ville också bedriva regelbunden 

predikoverksamhet genom att kalla predikanter. Ekman beskriver att intresset var så stort att 

det samlade över 100 deltagare.167 

På mötet deltar biskop Beckman tillsammans med kyrkoherden i Skövde och flera andra 

präster. Biskopen vill verka för att den tilltänkta missionsföreningen ska bli kvar inom Svenska 

kyrkans vård, ordning och kontroll. På så vis skulle kyrkan kunna understödja 

verksamheten. 168 Det förslaget från biskopen faller inte i god jord hos de övriga 

mötesdeltagarna. De vill att missionsföreningen ska stå oberoende och självständig från kyrkan. 
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Ett meningsutbyte bryter ut och tydliggör enligt Ekman vilket förhållande föreningen ska ha till 

Svenska kyrkan. Någon på mötet uttrycker till exempel att det borde finnas en för alla i Kristus 

troende full broderlig samverkan inom föreningen, utan avseende på olika lärofrågor och 

uppfattningar i dessa. Ekman uttrycker det som att meningarna bröt skarpt mot varandra.169 

En övervägande del av de samlade vill dock ha en fri evangelisk verksamhet och så blir det 

också. 

Ekman understryker att det är den vördade biskop Beckman som deltar under mötet. Med 

det ordvalet tydliggör han det goda förhållandet mellan biskopen och nyevangelisterna. 

Biskopen deltog enligt Ekman med iver tillsammans med de andra deltagarna på mötet.170 Den 

dagen bildades Västergötlands missionsförening som självständig från Svenska kyrkan och med 

en samlande funktion för de andra föreningarna i trakten. Ekman uttrycker att denna händelse 

framstår som ett varmt och dyrbart minne för alla de församlade.171  

5.2 Norbergs skildring  
 

Norberg skildrar biskop Beckman utifrån hans betydelse för den frikyrkliga väckelsen i Skara 

stift. Han inleder med att berätta om hans bakgrund. Anders Beckmans mor var en mycket from 

och kraftfull kvinna med andliga intressen och en dragning åt swedenborgiansk fromhet. 

Beckman var enligt Norberg lågkyrkligt inriktad och även politiskt liberal. Hans inställning till 

nyevangelismen var positiv. Detta lyfter Norberg bland annat fram genom att skildra den tidiga 

vänskapen och bandet till Waldenström. De lärde känna varandra redan under Waldenströms 

studietid i Uppsala och han var också en återkommande gäst i biskopens hem.172 Waldenström 

blev så småningom utnämnd till lektor i Umeå. Biskop Beckman stöttade den unge läraren och 

visade honom stort förtroende. Enligt Norberg använde Beckman sitt inflytande för att få 

Waldenström utsedd till lekmannaombud för Härnösands stift. 173  Han var även en av 

opponenterna på Waldenströms pastorsexamen 1873. 

År 1867 besöker Beckman Umeå läroverk och visar då stor belåtenhet med Waldenströms 

insatser. Han ger honom mycket goda vitsord och deltar också under Waldenströms 

morgonböner. Han beskriver dem som sköna, uppbyggliga och fruktbärande. Biskopen uttrycker 

att han känner Waldenströms teologiska åskådning och tankar fullt tillfredställande: ”Min käre 

Waldenström synes mig fullt stadgad i dogmatik och lära.”174 
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Biskop Beckman hade en mycket välvillig inställning till lekmannapredikanterna. Stiftets 

präster var dock inte riktigt lika övertygade, enligt Norberg. De hade invändningar mot vad de 

upplevde som en ytlighet i förkunnelsen, att helgelse och förnyelse förbigicks av de nya 

predikanterna.175 Biskopen försvarade dem genom att lyfta fram att en resande predikant inte 

har möjlighet att ge en fullständig framställning. De måste istället begränsa sin förkunnelse till 

delar av det kristna livet och tron, menade biskopen. Prästerna borde därför inte se denna 

verksamhet som betydelselös utan sträva efter väckelse i församlingarna utan att bedöma 

förmåga och skicklighet hos väckelsens verktyg.176 

Flera av stiftets präster lyfte även fram att de åhörare som fått smak för 

lekmannaförkunnelse sedan inte ville ha med prästerskapet att göra eftersom de ansåg att de 

var oomvända och världsliga.177 Prästerna oroade sig och undrade över vilken effekt den 

nyevangeliska förkunnelsen skulle komma att få i människors liv. Norberg lyfter med detta fram 

den splittrande effekten som de nya förkunnarna har. Den nyevangeliska teologin var svår att 

förena med den gammalpietistiska ortodoxin byggd på luthersk grund som prästerna var 

influerade av.178 Detta var något Beckman inte tänkt på, enligt Norberg. Han fokuserade istället 

på att den kyrkliga erfarenheten egentligen fanns där men var undanskymd och såg som sin 

uppgift att medverka till att synliggöra den. Genom att ta det som sin uppgift att överbrygga 

motsättningarna mellan präster och lekmän ville han nå enhet dem emellan.179 

År 1877 hölls ett större möte i Skövde med syftet att skapa en samordnande förening för 

de många missionsföreningarna som fanns i Västergötland. Biskop Beckman var inbjuden till 

detta möte tillsammans med sin bror Claes Beckman och G Thorsander, kyrkoherde i 

Skövde.180Norberg skriver att biskop Beckman vid detta tillfälle såg faran med de separatistiska 

tendenserna.181 Han försökte därför övertyga de samlade att det inte fanns behov av en förening 

av detta slag. Om en sådan förening skulle bildas borde den verka i luthersk anda och vara 

underställd ett lagligt prästerskap.182 

Invändningarna från nyevangelismens företrädare bestod bland annat i att detta 

prästerskap var oomvänt. Därför hade man inte förtroende för att de skulle fungera som ledare. 

Man menade också att den kristna församlingen bestod av dem som blivit levandegjorda i 

Kristus och att dessa fått kallelsen av Gud att predika evangeliet. Bara omvända kunde 
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frambringa en levande förkunnelse.183  Biskopen fick inte gehör för sina argument och 

föreningen bildades utan anknytning till kyrkan. Norberg menar att biskop Beckman här led ett 

stort nederlag i sina försök att medla mellan kyrkan och nyevangelismen.184 

Biskopen fortsatte sina försök till medling även på ett prästmöte 1878. Där höll han ett 

föredrag som handlade om församlingens tillstånd. Han sade att om någon dras till den 

nyevangeliska väckelsen, som är en mer sällskaplig kristendomstyp, så bör denne få uppföra 

bönehus. Han anser inte att detta strider vare sig mot rätt församlingsanda eller mot ordningen 

inom vår församling. 185  På detta sätt menar Norberg att biskopen ställde sig bakom 

nyevangelisterna och gav dem auktoritet. Beckman hade inte prästernas fulla stöd i sina 

medlingsförsök mellan kyrka och nyevangelism utan många präster hade en reserverad hållning 

till allt detta.186 I mars 1878 uttalade sig den gammalkyrkligt inriktade Biskop Björck i Göteborgs 

stift om att inte så få av prästerna i Skara stift ansåg att Biskop Beckmans hållning till 

nyevangelismen var olycksbringande. Norberg menar att detta står för att många betydande 

präster hade reagerat och uttryckt oro och besvikelse över biskopens hållning till 

nyevangelismen.187 

Prästmötet 1878 blev en utlösande faktor för många präster, och relationen till 

nyevangelismen började hårdna allt mer. Norberg slår fast att biskop Beckmans olika 

medlingsförsök misslyckades och klyftorna ökade istället för att minska. Hans åtgärder 

påskyndade snarare den kyrkliga krisen. 

5.3 Jämförelse mellan Ekman och Norbergs skildringar 
 

En intressant fråga att ställa sig är varför Ekman ägnar så lite av texten åt biskop Beckman? 

Ekman väljer också att vara tyst om vilken ordväxling som görs mellan präster och lekmän 

under mötet. Den ordväxlingen skildras desto mer utförligt av Norberg. Med tanke på att ”den 

vördade biskop Beckman” var en känd vän av nyevangelismen och beskrivits som dess bästa 

stödjare skulle man vid en första tanke kunnat tro att det funnits mer att säga om honom av 

Ekman. Jag tänker mig att orsaken är viljan till separatism å ena sidan och en balansgång å andra 

sidan med Beckmans mycket välvilliga inställning till nyevangelisterna. Missionsvännerna har, 

hårt uttryckt, inte någon nytta av Beckman som beskyddare av nyevangelismen längre. Nu kan 

de bli självständiga från kyrkan även i lärofrågor och kalla egna predikanter. 
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Redan i början av sin beskrivning lyfter Norberg fram att det finns en annan fromhet och 

inriktning än den traditionellt lutherska i biskop Beckmans bakgrund och uppväxtmiljö. Genom 

sin beskrivning av vänskapen med Waldenström och hur han godkänner dennes teologi 

tydliggörs att Beckman har ett personligt förhållande till nyevangelismen. Detta förhållande kom 

sedan att prägla Beckmans förhållande till lekmannapredikanterna. Norberg uppfattar det som 

att det stöd han ger dem sker på kyrkans och prästernas bekostnad. 

Biskop Beckman gör sitt yttersta för att fungera som brobyggare mellan nyevangelisterna 

och kyrkan men står ensam kvar i mitten när båda sidor avlägsnar sig från varandra. Han var 

starkt förankrad i den Lutherska kyrkan och det var därför av yttersta vikt för honom att hålla 

förkunnarrörelsen inomkyrklig men lyckas inte i sin föresats. 

Kyrkan hade haft kontroll och monopol över förkunnelsen. Nyevangelismens anspråk, 

begränsade syn och teologiskt exkluderande förkunnelse var ett sätt att bryta sig loss från detta 

monopol. Beckman var också väldigt generös med venia till lekmannapredikanter. Han 

missbedömde dock kraften i dessa separatistiska tendenser. Därför misslyckades Beckmans 

medlingsförsök. 

6 Slutsatser 
 

Under perioden 1850-1900 präglades samspelet mellan religion och samhälle i Sverige av de 

pågående samhällsförändringarna som till exempel industrialisering, individualisering och 

liberalism. Olika lokala skeenden i Västra Götaland ledde fram till nyevangeliska samfund 

självständiga från statskyrkan. Författarna Ekman och Norberg beskriver dessa skeenden på 

olika sätt. 

Ekman betonar den personliga omvändelsen med en innerlig relation till Gud. Han gör 

inget försök, och har inget synbart behov av, att sätta omvändelseskeendet hos en människa i ett 

historiskt sammanhang. Orsaken till det, menar jag, är att han vill tydliggöra att Gudsmötet en 

människa upplever är ett direkt ingripande av Gud, här och nu. Och det indirekta budskapet är 

att det inte är något som är knutet till historien och inte heller behöver legitimeras av historien. 

Detta framträder särskilt i hans text om Hans Henrik von Essen, där omvändelsen framställs 

som ett grundfundament i den nyevangeliska tanken. 

Norberg menar att nyevangelismen inte är en nybildad, egen företeelse, utan att den 

istället är byggd ovanpå en grund som Svenska kyrkan redan lagt genom undervisning under 

många generationer. Den nya typen av fromhetsuttryck, säger Norberg, finns redan 

underliggande i församlingarna och aktiveras bara genom den samtida individualismen samt att 

väckelsen därmed är ett faktum. 
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I vissa fall behövdes den inte ens exponeras för nyevangelismen för att väckas till liv. 

Berättelsen om skogvaktarhustrun i episoden om Hans Henrik von Essen, samt berättelsen om 

Petter Andersson i avsnittet om kolportörerna, är enligt Norberg tydliga exempel på detta. Även 

Ekman nämner att Petter Andersson aldrig hört talas om de nyevangeliska idéerna, men fick 

syndanöd och kallades av Gud att bli förkunnare. Både Ekman och Norberg nämner alltså att 

väckelsen nådde människor utan att de tidigare hört talas om eller exponerats för 

nyevangelismen, men drar helt olika slutsatser av detta. Ekman ser det som ett bevis för Guds 

ingripande och kallelse medan Norberg ser det som ett bevis för att kyrkans grundläggande lära 

bär frukt. Ekman drar en ytterligare slutsats av historien om Petter Andersson. Att den mest 

beryktade hembrännaren och syndaren i trakten blir en förkunnare på uppdrag av Gud visar 

också tydligt att Gud verkar utanför statskyrkans ramar. Gud väljer vem han vill till 

förkunnelsens uppdrag, utan inblandning av präst eller kyrka. 

Väckelsen underminerade kyrkans ställning genom att betona den personliga 

omvändelsen och göra religionen till något privat. Man gick från kollektiv övergripande religion 

till individuellt trosuttryck. Trosuttrycken blir en kontrast mellan hjärtats gripenhet och det 

enbart förnuftsbaserade. Kunskapsmomentet fick en lägre prioritet. Förnuft och känsla ställdes 

mot varandra. 

En tydlig motpol till denna trend finner vi i hur Svenska kyrkans präster kritiserar 

nyevangelismens predikanter för att ha för litet kunskap och för grunt predikande. Denna kritik 

kan också tolkas som en reaktion på hur lutherska kyrkan splittras då hon går från bysamhälle 

till modern kapitalstat. Prästerna tog sina vigningslöften på allvar och var samvetsgranna i att 

sträva efter att upprätthålla den lutherska läran genom att kritisera förkunnelse som avvek. 

När Ekman vidare beskriver lekmannapredikanterna betonar han deras karisma, storhet 

och inte minst utkorelse. Men han beskriver också en utsatthet och förföljelse för Kristi skull. 

Tillsammans lägger det en betoning på individens personliga kallelse och Guds verksamhet 

genom denne. Enligt Ekman var Guds utkorelse av den enskilde avgörande och gav den 

legitimitet som behövdes för att få rätten att förkunna. Denna legitimitet är det som Ekman 

hävdar samt att det då inte går att stå kvar i den gemensamma kyrkans sätt att förhålla sig till 

tron och förkunnelsen. 

Nyevangelisterna ville särskilja på omvända och oomvända församlingsbor. Det här skilde 

sig från Svenska kyrkans förhållningssätt som betraktade döpta medborgare med en geografisk 

tillhörighet till en församling som kristna och rättfärdiggjorda inför Gud. Omvändelsekravet 

inom nyevangelismen gjorde att man inte kunde samverka med Svenska kyrkans präster. 

Troende kunde inte samverka med icke troende än mindre underordna sig dem. Man menade 

sig se, till exempel de rätta ledarna/herdarna, i Ordets ljus och huruvida de var omvända kristna. 
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Och i fall hjärtats vägledning/tilltal inte var med så fick man helt enkelt söka sig andra herdar. 

Man ansåg att Gud utsåg nya herdar genom att kalla och utkora dem han ville. 

Norberg vill peka på kyrkans välvilliga inställning till lekmannapredikanterna. Ett 

återkommande tema han lyfter fram är hur kyrkan frekvent öppnar sina lokaler för dem. Ett 

samarbete som han menar först fungerar utmärkt, men att nyevangelisterna sedan inte är 

intresserade av ett samarbete om prästen inte är omvänd efter nyevangeliskt uttrycksmönster. 

Ekman försvarar brytningen med kyrkan genom att betona dess ständiga ovilja till att samarbeta 

med lekmannapredikanterna, och även genom, som han menar, ett ej tillmötesgående 

prästerskap. 

Min tolkning är att många lekmannapredikanter var av den bestämda uppfattningen att 

Svenska kyrkans präster förkunnade en exkluderande teologi. Man skulle kunna uttrycka det 

som att nyevangelisterna inte kände att deras individuella trosuttryck fick resonans i Svenska 

kyrkans gudstjänster, och inte heller deras trosvokabulär någon spegling i prästernas predikan.  

Lekmannapredikanterna kritiserade Svenska kyrkans monopol på förkunnelse och lära som 

upprätthållits i flera hundra år i dess egenskap av statskyrka och upprätthållare av 

samhällsordning. Nu ville man göra anspråk på ämbetet och rätten att förkunna och det var 

genom Guds utkorelse dags för förändring.  

Detta bör ses mot bakgrund av pågående samhällsförändringar, som inkluderade större 

fokus på individens autonomi. På grund av de samhällsströmningar som fanns präglades 

sannolikt nyevangelismen och dess lekmannapredikanter av en vilja till frigörelse, att distansera 

sig från den rådande kyrko- och samhällsordningen. Man ville frigöra sig från monopolet på 

förkunnelse- och lärotradition, samt stå upp för, enligt min tolkning av de nyevangeliska 

rörelserna, Guds barns rätt att förkunna och förmedla evangeliet i den helige Andes kraft. 

När Ekman beskriver biskop Beckman, som försökte hindra separatismen genom sitt 

brobyggande, belyses i första hand en övergripande bild av prästernas allmänna oförmåga att ta 

till sig den nya förkunnelsen. Istället upplevs Svenska kyrkan fortfarande vilja ha kontroll över 

förkunnelsen, vilket väckelsepredikanterna inte accepterade. Det åskådliggjordes till exempel 

vid det ekumeniska mötet i Skövde, anordnat av biskop Beckman. Trots goda intentioner från 

biskop Beckman var separatismen svår att stoppa. Inom Svenska kyrkan såg man separatismen 

som ett öppet sår som fanns inom kyrkan och som hotade att förgöra hela folkkyrkotanken. Vid 

mötet i Skövde skedde en stor splittring och nyevangelisterna lösgjorde sig från Svenska kyrkan 

genom att bilda Västergötlands missionsförening. 

Norberg lyfter nogsamt fram den inomkyrkliga väckelsen och dess fromhetsuttryck men 

noterar att inte heller den accepterades av nyevangelisterna. Lekmannapredikanterna slöt sig 

samman och menade att man var en urkyrka av nytestamentlig typ. I det här sammanhanget 

upplever Norberg att biskop Beckmans förhållningssätt är starkt ofördelaktigt för kyrkan. 
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Nyevangelisterna flyttar ut ur kyrkan och blir självständiga. De två huvudanledningarna 

var att de kände sig begränsade av Svenska kyrkans monopol och vad de upplevde som en 

exkluderande förkunnelse och teologisk avgränsning. Dessa två huvudorsaker tillsammans med 

att Svenska kyrkans präster inte ansågs personligt troende enligt ett visst omvändelsemönster 

gjorde att nyevangelisterna i sin tur agerade exkluderande och underkände prästämbetet.  

Prästens tidigare givna auktoritet blev ifrågasatt och individen blev själv myndig att 

avgöra vem han eller hon underordnade sig under. Genom nyevangelismens krav på 

förnyelse/separatism skapades allt eftersom en skiftning i maktförhållandet från en kollektivt 

given överhet till individuell valfrihet. Det utvecklades en religiös självkänsla. Den ende som kan 

tolka skriften är den som har den helige Ande och det är jag, sa kolportören till prästen. Här röjer 

sig en åtskiljande frågeställning: Bör man lyda Guds Ande eller prosten? Det blir ett 

ifrågasättande av prästens bemyndigande och därmed faller hans auktoritet. Här återfinns enligt 

min mening ett avgörande åskådliggörande av hur lekmannapredikanterna hävdar legitimitet 

gentemot Svenska kyrkans präster och deras predikoämbete. 

I en jämförelse av författarna Norberg och Ekman kan man säga att de båda försvarar sitt 

kyrkoideal och församlingsideal samt rätten till dess existens. Ekman skriver för det breda 

folklagret och de inom de egna leden. Det han försvarar är nödvändigheten av 

missionsföreningens tillblivelse. Att de gjorde rätt i sitt samfundsbildande. Vad är det då 

Norberg vill säga? Han försvarar kyrkans undervisning och hennes rätt att existera som just 

grundläggande luthersk folkkyrka. Han vill framför allt framhäva kyrkans betydelse genom den 

undervisning hon har lagt grunden till. Han ger till skillnad från Ekman en utförlig historisk 

analys av läget och vill genom den styrka sin tes. 

Sammanfattningsvis tas individualismen i samhället upp i religionen genom den 

personliga omvändelsen. Religionen blir varje persons enskilda angelägenhet att förhålla sig till 

genom omvändelseprocessen. Man går ifrån en kollektiv statlig angelägenhet där religionen är 

integrerad i livets alla skeden och är en del av statsmakten. Tidigare förväntades dessutom alla 

ha en gemensam kunskap och värdegrund i exempelvis katekesen. I den nya väckelsen blir 

istället känslan och upplevelsen i den personliga omvändelsen det som stärker gemenskapen i 

en församling. Och som legitimerar och myndigförklarar en individ. Gud berör och förändrar. I 

viss mån blev det en ersättning för den kunskap man inte kunde tillskansa sig, kanske i brist på 

utbildning och bildning. 

Legitimitet för väckelsens förkunnelse skaffade man sig genom att flytta prästens 

auktoritet från den kyrkliga kallelsen och vigningen till den personliga omvändelsen som krav. 

Kravet på separatism växte runt om i den begynnande frikyrkligheten. Man var inte längre 

intresserad av att reformera den Lutherska kyrkan utan istället ifrågasatte man hela hennes 

existens som kristen kyrka. Därmed var den tidigare bärkraften för den auktoritativa synen på 
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prästämbetet i Svenska kyrkan satt ur spel i ett flertal områden i den samhällsstruktur som 

genomgick en kraftig förändring under senare hälften av 1800-talet i Skara stift. En förskjutning 

i normer och värderingar präglade hela samhället – och så även individens åsikter och autonomi 

i förhållande till religiöst uttryck och sökande. 
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