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Abstract0

This& is& a& study& of& American& Methodist& Mission& in& Sweden& and& how& this& mission&

eventually& formed& the& Methodist& Church& in& Sweden& 1876.& The& mission& began& as& a&

consequence& of& returning& Swedish& emigrants& and& sailors& who& had& encountered&

Methodism&in&America, mainly&through&the&works&of&Swedish4American&missionary&Olof&

Gustaf& Hedström& on& the& Bethel& ship& in& New& York.& During& the& 1850’s& Methodist&

missionaries&were& sent& to& Scandinavia& by& the& American&Missions& Society.& The& first& to&

come& to& Sweden& was& Johan& Peter& Larsson,& who& spent& two& years& in& Sweden& in& 1854&

before& he& was& transferred& to& Norway.& He& returned& in& 1865& and& was& followed& by& a&

number& of& missionaries& during& the& next& years.& Most& important& of& these& were& Victor&

Witting& who& arrived& in& Gothenburg& at& the& end& of& 1867.& During& 1868& the& first&

congregations&and&a&national&association& for&missionaries&were& formed.&The&bylaws&of&

the&association& for&missionaries&relates& to& the&section& in&Doctrines!and&Discipline!of!the!

Methodist!Episcopal!Church&about&The&Annual&Conference.&Methodist&mission&expanded&

fast&in&Sweden,&at&first&along&the&coasts,&and&during&the&1870’s&equally&fast&on&land.&Up&to&

the& forming&of& a& church& in&1876& the&mission&never&expanded& further&north& than&Orsa.&

The&establishment&of& the&Methodist&Church& in&Sweden&shares&a& lot&of& similarities&with&

the&development&in&Denmark,&Finland&and&Norway.&The&expansion&in&Sweden&was&faster&

compared& to& the& other& countries.& One& reason& for& this& was& the& large& amount& of&

missionaries& that& were& sent& to& Sweden.& All& four& churches& formed& according& to& new&

religious&legislation&and&were&the&first&to&do&so&in&all&four&countries.&

English!title:!American&Methodist&Mission&in&Sweden&–!Establishment&of&the&Methodist&

Church&in&Sweden&1865476.&

Keywords:!Methodism,&mission,&Sweden,&19th&century,&church&history.&

Nyckelord:!Metodism,&mission,&Sverige,&18004tal,&kyrkohistoria.&
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1.!Inledning0

1.1.!Metodistkyrkan/i/Sverige/

År& 1868& bildades& Svenska! Methodist9Missionär9Föreningen& som& var& en& samlande&

förening& på& riksnivå& för& de& metodistmissionärer& som& verkade& runt& om& i& landet.&

Föreningens& initiativtagare& och& förste& ordförande& var& den& svenskamerikanske&

metodistmissionären& Victor& Witting& (1825–1906).& När& metodismen& etablerades& i&

Sverige& skedde& detta& således& på& flera& geografiska& platser& samtidigt.& Det& skedde&

dessutom&parallellt&på&både&regional&och&nationell&nivå.&Metodistkyrkan&bestod&av&lokala&

föreningar& som& med& tiden& kom& att& bilda& församlingar& runt& om& i& landet.& De& lokala&

föreningarna& var& genom& missionärerna& indirekt& anslutna& till& den& riksomfattande&

föreningen.&Rörelsen&växte&snabbt&och&kyrkobyggnader&byggdes&över&hela&landet.&Redan&

1874&bestod&rörelsen&av&68&föreningar&med&sammanlagt&4608&medlemmar.1&Åtta&år&efter&

föreningens&bildande&ombildades&den&och&blev&det& första&trossamfundet&som&erkändes&

av& staten& efter& att& den& nya& dissenterlagen& tillkommit& 1873.& Det& nya& samfundet& tog&

namnet& Metodistkyrkan! i! Sverige.& Samfundet& fortsatte& att& växa& kraftigt& under& de&

närmaste&decennierna&och&nådde&sin&topp&omkring&sekelskiftet&1900&med&cirka&17&400&

medlemmar.& Därefter& minskade& antalet& medlemmar& fram& till& år& 2012& då& samfundet&

bildade& Equmeniakyrkan& tillsammans& med& Svenska& Missionskyrkan& och& Svenska&

Baptistsamfundet.&

Metodistkyrkan&är&i&den&svenska&kyrkokontexten&unik&på&flera&sätt&varav&två&är&särskilt&

anmärkningsvärda.&Den&var&från&tiden&av&sitt&bildande&till&mitten&av&19004talet&den&enda&

av& staten&godkända&episkopala&kyrkan& i& Sverige&vid& sidan&av&Svenska&kyrkan.&Den&var&

också& den& första& kyrkan& som& tillkommit& som& ett& resultat& av&mission& från& en& utländsk&

kyrka&sedan&katolicismen&kom&till&Sverige.&Kyrkan&var&redan&från&början&starkt&knuten&

till&moderkyrkan&i&USA&och&fick&stora&ekonomiska&bidrag&därifrån.&

Trots& att& 18004talets& andra& hälft& är& en& väl& utforskad& tidsperiod& inom& svensk&

kyrkohistoria& är& forskningen& om& Metodistkyrkan& i& Sverige& nästan& obefintlig.&

Konstvetaren&Göran&Alms&studie&från&1974&undersöker&metodistisk&kyrkoarkitektur&och&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1&Medlemmarna& var& enligt& metodistisk& tradition& uppdelade& i&medlemmar& på!prov& och&
medlemmar&i&full!förening.&Av&4608&medlemmar&var&1546&av&dem&medlemmar&på&prov.&
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berör&ämnet&i&viss&utsträckning.2&Detsamma&gäller&den&finländske&kyrkohistorikern&Leif4

Göte& Björklunds& avhandling& Rikssvenska! metodistpredikanters! betydelse! för!

metodistkyrkans! framväxt! och! utveckling! i! Finland! 1880–1923. 3 &Tillsammans& med&

Gunnar&Westins&bok&Den!kristna!friförsamlingen!i!Norden:!frikyrklighetens!uppkomst!och!

utveckling! utgör& dessa& de& enda& på& svenska& publicerade& studierna& i& ämnet. 4&

Metodistkyrkans& historia& och& framväxt& utgör& dock& bara& en& del& av& Westins& studie& då&

denna& behandlar& frikyrklighetens& uppkomst& och& utveckling& i& stort.& Vid& siden& av& dessa&

finns&ett&par&historiker&och&självbiografier&skrivna&av&företrädare&för&Metodistkyrkan.&

Westin& redogör& i& sin& bok& översiktligt& för& hur& metodismen& först& kom& till& Sverige& från&

England&på&18204&och&18304talet& genom&de&engelska&metodistprästerna& J.&R.& Stephens&

och& George& Scott.5&Denna& verksamhet& ledde& dock& inte& till& någon& utbredning& av&

metodismen,&även&om&historien&i&sig&av&många&fortfarande&associeras&med&metodismens&

etablering&i&Sverige.&I&högre&utsträckning&än&metodismen&kan&den&evangeliska&väckelsen&

ses&som&en&konsekvens&av&Scotts&verksamhet.&

Westin&återger&därefter&kortfattat&hur&metodismen&tjugo&år&senare&än&en&gång&kom&till&

Sverige,& denna& gång& genom& hemvändande& svenskamerikaner.& Dessa& hade& i& Amerika&

mött&metodismen&och& återvände&nu& till& Sverige& som&missionärer& för&den& amerikanska&

Metodistepiskopalkyrkan.6&Westin& menar& att& det& i& Sverige& vid& denna& tid& fanns& en&

grogrund& för& metodismen& sedan& Scotts& dagar,& och& att& detta& tillsammans& med&

avsaknaden& av& fördomar& gentemot& metodismen& kan& ha& bidragit& till& dess& snabba&

utveckling.7&Den& svenskamerikanska&missionen& finansierades& till& en& början& till& största&

del& av& kyrkan& i& USA.& Denna& aspekt& är& avgörande& för& förståelsen& av& Metodistkyrkan& i&

Sverige&som&en&del&av&den&globala&rörelse&som&metodismen&var&och&är.&Sverige&var&ännu&

ett&missionsfält&för&den&globalt&expanderande&metodismen.&Tillsammans&med&Danmark&

och&Norge&utgjorde&Sverige&den&skandinaviska&missionen.&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2 &Göran& Alm.& Enkel! men! värdig:! metodistisk! kyrkoarkitektur! i! Sverige! 186991910.&
Stockholm&1974.&
3&Leif4Göte& Björklund.& Rikssvenska! metodistpredikanters! betydelse! för! metodistkyrkans!
framväxt!och!utveckling!i!Finland!188091923.!Åbo!2005.&
4&Gunnar& Westin.& Den! kristna! friförsamlingen! i! Norden:! frikyrklighetens! uppkomst! och!
utveckling.&Stockholm&1956,&sid.&66492.&
5&Westin&1956,&sid.&68.&
6&Westin& 1956,& sid.& 70.& Metodistepiskopalkyrkan& är& det& utskrivna& namn& som& i& denna&
uppsats&används&för&den&amerikanska&Methodist!Episcopal!Church.&
7&Westin&1956,&sid.&76.&
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Ämnet& har& till& viss& del& utforskats& av& amerikanska& forskare,& främst& av&Wade& Crawford&

Barclay& i& The! Methodist! Episcopal! Church,! 184591939,! Widening! Horizons,! 1845995,!

Volume!Three.8&Barclays&historieskrivning&är&gjord&utifrån&ett&amerikanskt&metodistiskt&

missionerande&perspektiv.&

Patrick& Streiff& har& i&Methodism!in!Europe:!19th!and!20th!Century& (2003)&undersökt&hur&

Metodistkyrkan& kom& till& Skandinavien& genom& att& studera& sekundärmaterial.9&Streiffs&

redogörelse& är& översiktlig& och& den& svenska& delen& av& historien& ägnas& inte& mer& än& sex&

sidor.&Henry&C.&Whymans&The!Hedstroms!and!the!Bethel!Ship!Saga:!Methodist!Influence!on!

Swedish! Religious! Life! undersöker& missionen& på& Betelskeppet& och& berör& ämnet& men&

behandlar&inte&utvecklingen&i&Sverige.10&

Det& har& framgått& ovan& att& metodistkyrkans& framväxt& i& Sverige& är& ett& kyrkohistoriskt&

förlopp& som& i& svensk& forskning& till& stora& delar& är& outforskat.& Den& internationella&

forskning&som& finns&har&antingen&undersökt&amerikanskt&primärmaterial&eller& svenskt&

sekundärmaterial.& Det& är& tydligt& att& metodistkyrkans& framväxt& i& Sverige& har& unika&

särdrag.& Den& var& exempelvis& ett& resultat& av& systematisk& amerikansk& mission& i&

Skandinavien& och& finansierades& till& en& början& helt& från& Amerika.& Barclay,& Streiff& och&

Westin& skildrar& metodismens& framväxt,& men& lämnar& också& flera& centrala& frågor&

obesvarade.&Vilken&roll&hade&den&amerikanska&Metodistepiskopalkyrkan&vid&framväxten&

ur&ett&svenskt&perspektiv?&När&och&hur&övergick&denna&amerikanska&mission&till&att&bli&

ett& svenskt&kyrkosamfund?11&Vilken&betydelse&hade&de&enskilda&missionärerna&och&hur&

gick& den& organisatoriska& omvandlingen& från& förening& till& kyrkosamfund& till?& För& att&

försöka&få&svar&på&den&här&typen&av&frågor&behöver&Metodistepiskopalkyrkans&mission&i&

Sverige&studeras&utifrån&det&svenska&primärmaterial&som&finns&samtidigt&som&hänsyn&tas&

till&det&internationella&sammanhang&som&den&ingick&i.&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
8 &Wade& Crawford& Barclay.& The! Methodist! Episcopal! Church,! 184591939,! Widening!
Horizons,!1845995,!Volume!Three.&New&York&1957.&
9&Patrick&Ph.& Streiff.&Methodism!in!Europe:!19th!and!20th!Century.& Tallinn&2003,& sid.& 554
64,&87493,&1644168.&
10&Henry& C.& Whyman.& The!Hedstroms! and! the! Bethel! Ship! Saga:!Methodist! Influence! on!
Swedish!Religious!Life.&Carbondale&1992.&
11&I& denna& uppsats& använder& jag& begreppet& kyrkosamfund.& Det& är& det& begrepp& som&
förekommer& i& tidigare& forskning& av& bland& annat& Gunnar& Westin& och& motsvarar& det&
nutida&begreppet&trossamfund&och&det&äldre&begreppet&religionssamfund.&!



&

&
5&

1.2.!Syfte/

Syftet&med&denna&uppsats&är&att&undersöka&den&amerikanska&metodismens&etablering&i&

Sverige&under&18604&och&18704talet&och&på&så&sätt&etablera&ny&kunskap&om&den&svenska&

metodistkyrkans& framväxt.& Studieobjektet& är& den& metodistiska& missionsföreningen&

Svenska&Methodist4Missionär4Föreningen&(SMMF)&som&bildades&1868&och&omvandlades&

till&Metodistkyrkan&i&Sverige&år&1876.&

För& att& kunna&undersöka&detta& historiska& förlopp&ämnar& jag& beskriva&hur&det& gick& till,&

och& i&samband&med&detta&diskutera&olika&förklaringar&till&att&det&under&en&relativt&kort&

tidsperiod& växte& fram& ett& nytt& trossamfund& i& Sverige& i& form& av& en& amerikansk&

metodistkyrka.&

De&centrala&frågorna&för&kartläggningen&av&det&historiska&förloppet&är:&

•! Hur&etablerades&den&amerikanska&metodistmissionen&i&Sverige?&

•! Hur&omvandlades&missionsföreningen&till&ett&kyrkosamfund?&

En&avgörande& faktor& för&metodismens&utveckling& i& Sverige&var&den&ökade&migrationen&

under& 18004talet.& Denna& förklaringsfaktor& undersöks& dock& inte& i& denna& uppsats& men&

utgör& en& viktig& del& av& den& historiska& förståelsen& av& metodismens& globala& utveckling&

under&senare&hälften&av&18004talet.&För&att&kunna&beskriva&och&förklara& framväxten&av&

den& svenska& Metodistkyrkan& har& jag& särskilt& fokuserat& på& följande& aspekter& av&

händelseutvecklingen.&Det&handlar&om&en&tolkning&av&den&organisatoriska&utvecklingen&

och&de&centrala&aktörernas&agerande&mot&bakgrund&av:&

1.! den&amerikanska&metodismens&inre&utveckling&och&de&religiösa&förhållandena&i&

USA,&

2.! den&amerikanska&Metodistepiskopalkyrkans&övriga&skandinaviska&

missionsverksamhet,&

3.! de&specifika&religiösa&och&politiska&förhållanden&som&rådde&i&Sverige.&

Genom& att& fokusera& på& dessa& aspekter& undersöks& sidor& av& den& amerikanska&

metodistmissionen&som&tidigare& inte&studerats&vilket&gör&att& jag&bättre&kan&besvara&de&

centrala&frågorna&om&det&historiska&förloppet.&
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1.3.!Metod/och/material/

Uppsatsen& är& en& historisk& undersökning& av& tiden& fram& till& och& med& bildandet& av&

Metodistkyrkan& i!Sverige.& Studien&bygger& i& huvudsak&på&kvalitativ&metod& där& uppgiften&

har& varit& att& analysera& och& tolka& det& källmaterial& som& presenteras& i& detta& avsnitt.&

Analysen& och& tolkningen& av&materialet& görs& utifrån& de& teoretiska& tolkningsramar& som&

definieras&i&avsnitt&1.4.&

Förutom& kvalitativ& metod& använder& studien& också& kvantitativ& metod.& Tabeller,& ett&

diagram&och&en&figur&har&sammanställts&utifrån&det&statistiska&material&som&förekommer&

i&varje&årsmötesprotokoll.&Syftet&med&dessa&sammanställningar&är&att&göra&en&jämförelse&

över& tid& för&att&på& så&vis&analysera&utvecklingen.& Sammanställningarna&möjliggör&både&

numerär&och&geografisk&jämförelse.&

Denna&studie&använder&sig&också&av&komparativ!metod&då&struktur&och&skeden&jämförs.&

Detta& sker& dels& i& kapitel& fyra& där& strukturen& över& SMMF& jämförs& med& motsvarande&

struktur& för& Metodistepiskopalkyrkan& i& USA.& Även& kapitel& sex& bygger& på& komparativ&

metod& då&metodismens& utveckling& i& Sverige& jämförs&med&motsvarande& skede& i& övriga&

skandinaviska&länder&samt&Finland.&

Det& förutsätts&med& rätta& att& en&historisk&uppsats& är& källkritisk.& I& protokoll& nedtecknas&

ofta&bara&beslut&och&inte&alltid&den&diskussion&som&lett&fram&till&beslutet.&Hänsyn&behöver&

därför&tas&till&både&det&som&står&i&protokollen&och&vad&som&eventuellt&kan&ha&utelämnats.&

När&SMMF:s&årsmötesprotokoll&undersökts&har&handskrivna&original&studerats&för&åren&

1868–1873.& De& handskrivna& protokollen& finns& bevarade& i& en& bunden& bok& utan&

sidnumrering.& När& denna& undersökning& refererar& till& dessa& protokoll& görs& detta& med&

sidhänvisning&räknat&från&respektive&årsprotokolls&första&sida&i&denna&bok.&

Från&och&med&1874&finns&både&handskrivna&original&och&tryckta&versioner.&För&de&åren&

gjordes& stickprovskontroller& för& att& säkerställa& överensstämmelsen& mellan& originalen&

och&de&tryckta&versionerna.&Efter&att&detta&gjorts&var&det&primärt&de&tryckta&versionerna&

som&användes.&Självbiografier&och&minnesskrifter&är&ofta&tendentiösa&och&det&är&svårt&att&

avgöra&vad&som&eventuellt&kan&ha&utelämnats.&När&självbiografier&och&minnesskrifter&har&

studerats& har& författarna& inte& själva& fått& redogöra& för& sin& betydelse& utan& istället& har&

deras& beskrivning,& i& den& mån& det& varit& möjligt,& ställts& emot& andra& beskrivningar.&
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Biografierna&har& i& vissa& fall& också& använts& som& jämförelse& för& att& reda&ut& kronologin& i&

specifika&skeden.&Författarnas&beskrivning&av&utvecklingen&har&också&jämförts&med&hur&

det&beskrivits&i&protokollen.&

Det& studerade&materialet& utgörs& av& tryckt&material,& självbiografier& och& arkivmaterial& i&

form& av& protokoll.& I& ett& tidigt& skede& av& undersökningen& studerade& jag& även&

metodisternas&tidskrift&Lilla!Sändebudet.&Innehållet&visade&sig&dock&vara&något&perifert&i&

förhållande&till&de&frågeställningar&som&jag&senare&valde&att&låta&studien&baseras&på.&När&

det& gäller& arkivmaterial& har& denna& studie& fokuserat& på& de& svenska& årsmötesprotokoll&

från&Svenska&Methodist4Missionär4Föreningen&som&finns&bevarade&hos&Metodistkyrkans!i!

Sverige!arkiv&vid&Riksarkivet&i&Marieberg.&

Relevant&material&för&undersökningen&finns&också&i&amerikanska&arkiv.&Professor&Randy&

L.&Maddox&vid&Duke&Divinity&School&kontaktades&angående&detta&och&två&digitala&källor&

kunde& identifieras& i& form&av&den&metodistiska&Disciplinen!för&år&1864&respektive&1868.&

Jag&har&även&använt&digitalt&källmaterial&som&jag&hämtat&från&det&amerikanska&offentliga&

digitala& arkiv& som& heter& "Archives& and&History:& General& Commission& on& Archives& and&

history.& Methodist& Church".12&På& denna& hemsida& finns& exempelvis& protokollen& från&

Metodistepiskopalkyrkans& generalkonferenser& under& 18004talet.& Även& detta& har& i& viss&

mån&använts&i&undersökningen.&

Det&finns&ett&antal&sammanställningar&av&svenska&metodistkyrkans&historia&som&inte&är&

av& akademisk& karaktär.&Metodistkyrkan& har& själva& gett& ut& två& historiska& översikter& av&

verksamheten.& Den& första& kom& redan& 1895& och& skrevs& av& Jakob& Maximilian& Erikson&

(1848–1915)& som& ett& år& tidigare& fått& uppdraget& att& skriva& ”en& historisk4biografisk&

framställning& af& metodistkyrkans& verksamhet& i& vårt& land”.13&Metodistkyrkan& i& Sverige&

var& således& tidigt& ute& med& sin& egen& historieskrivning.& Erikson& var& själv& engagerad& i&

Metodistkyrkan& och& tyvärr& saknar& boken& källhänvisningar.&Den& andra& boken& gavs& ut& i&

samband&med&Metodistkyrkans& 1004årsjubileum& och& är& en& historisk& beskrivning& över&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
12&Information& om& arkivet& finns& på& http://gcah.org/& och& det& sökbara& arkivet& hittas& på&
följande&url:&http://archives.gcah.org/xmlui/.&
13&J.&M.& Erikson.&Metodismen!i!Sverige:!en!historisk9biografisk!framställning!af!metodistk9
yrkans! verksamhet! i! vårt! land.!Med! portr.! af! samtliga! predikanter! och! vyer! af! de! flesta!

kyrkor.!Stockholm&1895.&
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åren&1868–1968.14&Victor&Wittings&självbiografi&från&1904&är&en&omfattande&skrift&i&åtta&

band&där&dock&endast&fem&kapitel&ägnas&åt&Metodistkyrkans&första&decennier&i&Sverige.15&

Förutom& Wittings& självbiografi& finns& ytterligare& två& av& predikanterna& Bengt& August&

Carlsons& och& August& Flinks& (1846–1934).16&Av& dessa& har& jag& studerat& Carlsons&

självbiografi.& Då& Flink& endast& var& lokalpredikant& och& därmed& inte& deltog& i& SMMF:s&

årsmöten&har&denna&inte&rymts&inom&ramen&för&denna&studie.&

På& grund& av& uppsatsens& omfattning& har& en& avgränsning& gjorts& till& att& endast& studera&

metodismens&utvecklingen&på&den&nationella&nivån.&Det&är&på&den&nivån&de&strukturella&

förändringarna&sker&och&det&är&också&där&som&kommunikationen&förs&med&moderkyrkan&

i& USA.& För& att& förstå& detta& skede& intar& studien& i& viss& mån& också& ett& aktörsperspektiv.&

Förståelsen& av& de& individuella& aktörerna& i& kapitel& tre& bidrar& till& förståelsen& av&

missionens&etablering&i&Sverige&i&kapitel&fyra.&

En&tidsmässig&avgränsning&har&gjorts&till&åren&före&bildandet&av&föreningen&1868&till&det&

att&kyrkan&bildades&år&1876.&Av&naturliga&skäl& finns& inget&arkivmaterial& från&tiden&före&

föreningens& bildande& i& Sverige.17&Därför& bygger& den& delen& av& studien& som& behandlar&

denna&tid&på&andra&tryckta&och&digitala&källor.&

1.4.!Teori/och/tolkningsramar/

I& antologin&The!Ashgate!Research!Companion!to!World!Methodism& undersöker&Rusell& E.&

Richey& metodistisk& organisation.18&Richey& undersöker& metodismens& ecklesiologi& och&

kyrkostruktur&och&konstaterar&att&det&finns&en&stor&variation&av&organisationsstrukturer&

representerade& i& den& metodistiska& kyrkofamiljen.& Två& dominerande& kyrkostrukturer&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
14&Mansfield&Hurtig.&Metodistkyrkan!i!Sverige!100!år:!186891968.&Stockholm&1968.&
15&Victor& Witting.& Minnen! från! mitt! lif! som! sjöman,! immigrant! och! predikant:! samt! en!
historisk!afhandling!af!metodismens!uppkomst,!utveckling,!utbredning!bland!svenskarne!i!

Amerika!och! i!Sverige! från!dess!början!1845!till!dess!organiserande! i!konferenser!1876! i!

Sverige!och!1877!i!Amerika.&Worcester,&Mass.&1904.&
16&Carlson,& Bengt& August.& Minnen! ur! mitt! liv:! självbiografi,& Stockholm& 1921.& Flink,&
August,&Trettio!år! i!metodistkyrkans!tjänst!och!dess! lön:!en!kort!pennteckning!öfver!mitt!
309årige!arbete!som!lokalpredikant.&Gefle,&1903.&
17&Ett&undantag&finns&som&är&äldre&än&1868&och&det&är&boken&Methodist!Episkopal!Kyrkans!
Lära!och!Disciplin.!Ursprungligen&från&1864&men&tryckt&i&Sverige&1866.&
18&Rusell&E.&Richey.&”Episkopé&and&Connexionalism:&Ecclesiology&and&Church&Government&
in& Methodism”.& ”.& William& Gibson& och& Peter& Forsaith& (red.),& The! Ashgate! Research!
Companion!to!World!Methodism.&Oxford&2013,&sid.&251.&
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förekommer& dock,& representerade& av& den& engelska& respektive& amerikanska&

metodistkyrkan.&Richey&menar&att&den&amerikanska&metodism,&vilken&växte& fram& i&det&

demokratiska&USA,&antog&en&episkopal& struktur&medan&den&engelska&metodismen&som&

växte& fram& i& det& Georgianska& och& Victorianska& England& antog& en& mer& demokratisk&

struktur.19&Ett&begrepp&som&Richey&använder&för&att&beskriva&metodismens&organisation&

är&connexionalism.20&Connexionalism&syftar&på&en&kyrkostruktur,& episkopal& eller& ej,& där&

generalkonferensen&är&den&yttersta&auktoriteten.21&Detta&är&därför&gemensamt&både&för&

den&engelska&och&den&amerikanska&metodismen.&

Morris& L.& Davis& undersöker,& i& sin& artikel&Methodism:!Consolidation!and!Reunion,!1865–

1939!från&samma&antologi,&avsaknaden&av&missionshistoriska&studier&som& inte& isolerar&

metodistmissionen& från& metodismens& globala& historia.22&Metodistmission& har& ofta&

undersökts&utifrån&endast&ett&nationellt&perspektiv.&Davis&efterfrågar&ett&transnationellt&

perspektiv&där&studieobjektet&placeras&i&ett&större&sammanhang&än&det&nationella.&

I&tidigare&nämnda&studie&av&Patrick&Streiff&från&2003&undersöks&metodismen&över&ett&så&

stort& geografiskt& perspektiv& att& det& riskerar& att& bli& alltför& översiktligt.& Den& större&

jämförelsen&bidrar&dock&till&Streiffs&slutsats&att&forskning&kring&metodismens&utveckling&i&

en& specifik&nation&ofta& inte& sätts& in& i& dess&historiska&kontext.23&De& två&olika&perspektiv&

som& Davis& och& Streiff& eftersöker& är& inte& varandras& motsatser& utan& bör& ses& som& två&

kompletterande&sidor&av&samma&mynt.&Metodistmissionen&behöver&både&undersökas&ur&

det&större&globala&perspektivet&samtidigt&som&hänsyn&tas&till&den&nationella&kontexten.&

Då& denna& uppsats& studerar& metodistmission& görs& detta& utifrån& ett& transnationellt&

perspektiv&där&metodistmissionen&sätts&in&i&sitt&större&sammanhang,&samtidigt&som&det&

också& studeras& utifrån& den& nationella& historiska& kontexten.& Hänsyn& till& den& historiska&

kontexten& tas& även& i& undersökningens& komparativa& del& i& den& mån& undersökningens&

tidsramar&har&tillåtit&detta.&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
19&Richey&2013,&sid.&252.&
20&Richey&2013,&sid.&251.&
21&Richey&2013,&sid.&256.&
22&Morris&L.&Davis.& ”Methodism:&Consolidation&and&Reunion”.&William&Gibson&och&Peter&
Forsaith&(red.),&The!Ashgate!Research!Companion!to!World!Methodism.&Oxford&2013,&sid.&
63.&
23&Streiff&2003,&sid.&9.&
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David&Hempton&skriver&om&Metodistepiskopalkyrkans&globala&expansion&genom&mission&

och& belyser& ett& antal& perspektiv& på& denna& i&Methodism! :! empire! of! the! spirit.24&Ett& av&

perspektiven& är& att& bildandet& av& missionssällskap,& förutom& att& sprida& metodismen& i&

andra& länder,& syftade& till& att& konkurrera&med&andra&missionssällskap&om& resurser&och&

inflytande.25&Denna&teori&om&missionens&delade&syfte&är&applicerbar&på&den&amerikanska&

metodistmissionen& i& Sverige.& Hempton& menar& att& den& amerikanska& metodismen&

präglades&av&den&religiösa&friheten&som&rådde&i&USA&och&att&denna&erfarenhet&påverkade&

deras&syn&på&statskyrkornas&monopol&i&Europa.26&Missionen&präglades&således&av&att&det&

inte&bara&var&religionen&som&spreds&utan&också&ideal&som&vuxit&fram&i&USA&och&kommit&

att& präglat& den& amerikanska& metodismen.& Det& var& naturligt& för& missionärerna& att&

tillsammans& med& den& metodistiska& läran& också& sprida& det& engelska& språket.& Enligt&

Hempton& karakteriserades& den& amerikanska& missionen& i& Europa& under& 18004talet&

därför& av& fokus& på& utbildning,& engagemang,& insamling& av& medel& samt& byggandet& av&

institutioner. 27 &I& stor& utsträckning& kopierades& organisatoriska& strukturer& vilka&

överlämnades& till& lokala& partners.& Metodisterna& ville& inte& stå& över& de& nyblivna&

metodisterna&på&missionsfälten&utan&samarbeta&med&dem.&Detta&perspektiv&är&intressant&

för& den& svenska& kontexten&där&missionen&präglades& av& svenskamerikaner& vilka& kunde&

relatera&till&både&den&missionerande&och&den&mottagande&kontexten.&

Av&vikt& för&denna& studie& är&hur& studieobjektet&Metodistkyrkan& ska& förstås.& Ska&det& ses&

som& en& missionsrörelse,& nationell& kyrka& eller& som& ett& lokalt& uttryck& för& den& globala&

metodistiska&rörelsen?&Beroende&på&vilket&perspektiv&som&antas&kan&Metodistkyrkan&ses&

som&alla&tre&aspekterna&då&den&i&någon&mån&också&är&alla&tre.&Samtidigt&påverkar&valet&av&

perspektiv&studiens&utformning&och&därmed&också&resultat,&varför&det&är&viktigt&att&välja&

en&definition.&Denna&uppsats&vill&bidra&till&forskningen&genom&att&sätta&in&studieobjektet&i&

sitt& globala& sammanhang& och& studera& Metodistkyrkan& i& Sverige& som& en& amerikansk&

mission&som&med&tiden&blir& till&ett&erkänt&kyrkosamfund& i&Sverige.&Samtidigt& fortsätter&

kyrkan& hela& tiden& att& tillhöra& den& globala&metodistiska& gemenskapen.& Studien& kan& ses&

som& en& inverterad& missionsvetenskaplig& studie& där& den& amerikanska& missionen&

studeras&utifrån&det&mottagande&landets&kontext.&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
24&David&Hempton.&Methodism!:!empire!of!the!spirit.&New&Haven&2005.&
25&Hempton&2005,&sid.&159.&
26&Hempton&2005,&sid.&167.&
27&Hempton&2005,&sid.&168.&
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En& annan& aspekt& gällande& tolkningsramar& rör& frågor& kring& den& demografiska&

representationen& inom&den& svenska&metodismen.&Hänsyn& till& dessa& frågor& har& gjorts& i&

den& mån& det& har& varit& möjligt& utifrån& det& undersökta& källmaterialet.& Detta& gäller&

aspekter& som& kön,& ålder,& utbildning,& yrke& och& inkomst.& David& Hempton& har& i& tidigare&

nämnda& studie& visat& att& synen&på& kvinnor& och&mission& inom&Metodistepiskopalkyrkan&

förändrades& drastiskt& under& 18004talet. 28 &Hempton& menar& att& den& metodistiska&

missionen& under& 18004talets& andra& halva& i& stor& utsträckning& kom& att& utgöra& en&

kvinnorörelse& där& gifta& kvinnor& i& Amerika& donerade& pengar& till& ogifta& kvinnliga&

missionärer&utomlands.29&Detta&perspektiv&är&intressant&för&min&undersökning&då&det&är&

denna&tidsperiod&som&studeras.&

1.5.!Tidigare/forskning/

Det& finns& mycket& internationell& forskning& om& metodismen.& Barclays& tidigare& nämnda&

historieverk& i& sex& volymer& är& den& mest& omfattande& studien& som& tar& upp& missionen& i&

Sverige.&Denna& behandlas& på& tjugo& sidor& i& volym& III.30&Undersökningen& är& gedigen& och&

källmaterialet& omfattande.& Framförallt& är& det& amerikanskt& primärmaterial& som&

studerats&men&studien&innehåller&också&referenser&till&tryckt&material&på&svenska&i&form&

av& Victor& Wittings& självbiografi& samt& Gunnar& Westins& avhandling& om& George& Scott.31&

Dessutom&hänvisar&Barclay&till&engelska&översättningar&av&protokollen&från&de&svenska&

årsmötena& år& 1875& och& 1876& samt& en& svensk& version& av& protokollet& från& 1885.32&

Protokollen& från& årsmötena& 1875–76& gavs& ut& på& engelska& och& det& är& troligt& att& det& är&

dessa&som&Barclay&haft&tillgång&till.&Eftersom&referenser&till&äldre&protokoll&saknas&finns&

det&anledning&att&tro&att&Barclay&inte&haft&tillgång&till&det&äldsta&svenska&arkivmaterialet.&

Detta&är&således&outforskat&i&internationell&forskning.&Barclays&historieskrivning&nämner&

först&George&Scotts&verksamhet& innan&den&redogör& för&Hedströms&verksamhet&och&hur&

den&amerikanska&metodistmissionen&startade&i&Sverige.&Redogörelsen&är&detaljerad&och&

behandlar&både&enskilda&missionärers&verksamhet&på& lokala&platser& i&Sverige&parallellt&

med& bildandet& av& missionsföreningen& på& riksplanet.& Historieskrivningen& innehåller&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
28&Hempton&2005,&sid.&159.&
29&Hempton&2005,&sid.&161.&
30&Barclay&1957,&sid.&955.&
31&Barclay&1957,&sid.&956,&1137.&
32&Barclay&1957,&sid.&1137.&
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utvalda& statistiska& uppgifter& och& redogör& även& för& de& amerikanska& metodisternas&

ekonomiska&åtaganden&i&missionen.&

Tidskriften& Methodist! History! Journal& har& sedan& 1971& publicerat& forskning& om&

metodismens&historia&och&utveckling&i&så&väl&Amerika&som&i&andra&delar&av&världen.&Ett&

antal& artiklar& behandlar& svenska& metodisters& bidrag& till& utvecklingen& i& Amerika& men&

ingen&behandlar&det&omvända.&Närmast&kommer&Roald&Kverndals&artikel&The!Bethel!Ship!

"John!Wesley":!A!New!York! Ship! Saga! from! the!Mid91800's!with!Reverberations! on!Both!

Sides!of!the!Atlantic!Ocean& vilken& fokuserar& på& den& svenska& emigrationen& och& nämner&

Olof& Gustaf& Hedströms& uppväxt& i& Sverige.33&I& det& metodistiska& uppslagsverket& The!

Encyclopedia!of!World!Methodism&förekommer&en&engelsk&version&av&den&tidiga&svenska&

metodismens&egen&historieskrivning.34&

Den&tidigare&nämnda&antologin&The!Ashgate!Research!Companion!to!World!Methodism&är&

ett& bra& exempel& på& nyare& forskning& om& metodismen& även& om& denna& inte& specifikt&

behandlar& dess& utveckling& i& Sverige.& David& Hempton& undersöker& metodismens&

uppkomst&och&internationella&spridning&i&Methodism!:!Empire!of!the!Spirit!och&nämner&då&

Sverige& vid& två& tillfällen.& Första& gången& är& i& nedanstående& citat& där& den& långsamma&

utvecklingen&i&Sverige&förklaras&av&politiska&omständigheter:&

Thus& the& Methodists& reported& slow& progress& in& Denmark& because& of& the& population’s& timid&
reluctance&to&‘‘contract&out’’&of&the&state&religion;&slow&progress&in&Sweden&because&the&authorities&
employed& fines& and& the& license& of& the&mob& to& deter& religious& enthusiasts;& and& slow&progress& in&
Germany&because&of&the&bigoted&intolerance&of&both&Lutherans&and&Roman&Catholics.35&

Andra& gången& är& i& en& kronologisk& lista& över& metodismens& spridning.36&Intressant& nog&

står& det,& utan& vidare& hänvisning& eller& förklaring,& att& metodismen& introducerades& i&

Sverige& år& 1804.& Att& säga& att& metodismen& introducerades& i& Sverige& detta& årtal& är& en&

kraftig&överdrift.&Som&det&visas&i&kapitel&2&förekom&svenska&kontakter&med&metodismen&

redan&på&17004talet&men&någon&egentligen&metodistisk&verksamhet&kan& inte&påstås&ha&

uppstått& förrän& tidigast& på& 18204talet.& Det& som& hände& 1804& var& att& den& engelska&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
33&Roald&Kverndal.&”The&Bethel&Ship&’John&Wesley’:&A&New&York&Ship&Saga&from&the&Mid4
1800's& with& Reverberations& on& Both& Sides& of& the& Atlantic& Ocean”.& Methodist! History!
Journal&nr&7&(1977).&
34&Nolan& B.& Harmon& (red.).& The!Encyclopedia! of!World!Methodism& Volume! II.& Nashville&
1974,&sid.&229142292.&Enligt&litteraturförteckningen&är&den&baserad&på&J.&M.&Ericsons&och&
J.&Juléns&respektive&historieskrivning.&Harmon&1974,&sid.&2729.&&
35&Hempton&2005,&sid.&166.&
36&Hempton&2005,&sid.&220.&
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ingenjören& Samuel& Owens& då& kom& till& Sverige& för& första& gången.& Owens& var& omvänd&

metodist,& och&det& var&han& som&senare&kom&att& efterfråga&metodistisk&pastoral& omsorg&

från&wesleyanska& sällskapet& i& England.&Möjligtvis& kan& årtalet& 1804& också& syfta& på& den&

skotska&traktatspridning&som&Leif&Göte&Björklund&hänvisar&till&i&sin&avhandling.37&

I&Patrick&Streiffs&tidigare&nämnda&Methodism!in!Europe:!19th!and!20th!Century&ägnas&den&

svenska&metodismens&historia&endast&ett& fåtal& sidor.38&Streiffs&historieskrivning&bygger&

på& sekundärkällor& och& är& i& stor& utsträckning& en& komprimerad& version& av& svenske&

Gunnar& Westins& historieskrivning.39&Henry& C.& Whyman& har& i& sin& avhandling& The!

Hedstroms! and! the! Bethel! Ship! Saga:! Methodist! influence! on! Swedish! religious! life!

undersökt& den& för& svensk& metodism& viktiga& metodistmissionen& på& Betelskeppet& där&

svenskamerikanen&Olof&Gustav&Hedström&var&verksam.40&

Inger& Furseth& undersöker& metodismens& utveckling& i& Norge& som& en& av& flera& religiösa&

rörelser& i& studien& A! Comparative! Study! of! Social! and! Religious!Movements! in! Norway,!

1780s–1905.41&Utvecklingen&i&Danmark&behandlas&i&Den!Danske!metodistkirkes!historie.42&

Leif4Göte& Björklund& berör& i& sin& avhandling& Rikssvenska!metodistpredikanters!betydelse!

för!metodistkyrkans!framväxt!och!utveckling!i!Finland!1880–1923& förutom&utvecklingen&i&

Finland& också& indirekt& den& i& Sverige.43&Björklunds& avhandling& bidrar& till& bilden& av& hur&

metodismen&kom&till&Sverige&genom&skandinaviska&sjömän,&samt&lyfter&fram&betydelsen&

av& Betelskeppsmissionen& och& dess& missionär& Olof! Gustaf! Hedström. 44 &Björklunds&

redogörelse& bygger& både& på& Whymans& forskning& och& på& svensken& Carl& Thunströms&

biografi&över&Olof&Gustaf&Hedström&från&1935.45&

När& det& gäller& svenska& avhandlingar& är& det& många& som& har& skrivits& om& 18004talets&

svenska& väckelserörelser,& inte& minst& om& den& evangeliska& väckelserörelsen& och&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
37&Björklund!2005,&sid.&70.&
38&Streiff&2003,&sid.&58461,&1674168.&
39&Westin&1956,&sid.&66492.&
40&Whyman,&1992.&
41&Inger&Furseth.&A!comparative!study!of!social!and!religious!movements!in!Norway,!1780s9
1905.&N.Y.,&2002.&
42&Finn&Bræstrup&Karlsen&(red.).&Den!Danske!metodistkirkes!historie.&Danmark,&2000.&
43&Björklund&2005.&
44&Björklund&2005,&sid.&17,&76477.&
45&Carl&Thunström.!Olof!Gustaf!Hedström:!"den!svenska!metodismens!fader"!:!hans!mission!
på!Betelskeppet!i!New!York!och!hans!insatser!för!evangelisering!bland!svenskar!i!Amerika!

och!Sverige.!Stockholm&1935.&
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baptismens& framväxt.& Däremot& har& det& ännu& inte& skrivits& någon& om& den& svenska&

metodismen.& Gunnar& Westins& avhandling& om& George& Scott& och& dennes& verksamhet& i&

Engelska& kyrkan& i& Stockholm& på& 18304talet& har& länge& varit& den& historieskrivning& som&

legat&till&grund&för&synen&på&metodismens&framväxt&i&Sverige.46&Den&omnämns&ofta&som&

en& skildring& av& en&av&de& första&metodisternas&verksamhet& i& Sverige.&Av& större&vikt& för&

historieskrivningen& av& metodismens& framväxt& i& Sverige& är& dock& Westins& Den! kristna!

friförsamlingen! i! Norden:! frikyrklighetens! uppkomst! och! utveckling,! där& metodismen&

ägnas&knappt&trettio&sidor.47&

1.6.!Disposition/

Efter& inledningskapitlet& presenteras& den& historiska& kontexten& för& Metodistkyrkans&

etablering& i& Sverige& baserat& på& aktuell& forskning& inom& området.& Därefter& följer&

undersökningen& där& jag& delat& in& den& historiska& utvecklingen& i& tre& faser& vilka& tar& sin&

utgångspunkt&i&det&som&präglade&metodistmissionens&organisatoriska&utveckling.&Dessa&

tre&faser:&pionjärtid,&missionstid&och&formeringstid&ägnas&var&sitt&kapitel&(345).&Därefter&

följer& kapitel& sex& där& metodismens& utveckling& i& Sverige& jämförs& med& den& i& Danmark,&

Finland&och&Norge.&Kapitel&sju&sammanfattar&och&diskuterar&undersökningens&slutsatser.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
46&Gunnar&Westin.&George!Scott!och!hans!verksamhet!i!Sverige.&Stockholm&192841929.&
47&Westin& 1956.& Vid& sidan& av& Westin& finns& ett& antal& kortare& skrifter& av& varierande&
karaktär.& Exempel& är& August& Flinks& Trettio!år! i!metodistkyrkans!tjänst!och!dess! lön:!en!
kort!pennteckning!öfver!mitt!309årige!arbete!som!lokalpredikant& samt& en& Jonatan& Juléns&
Metodistkyrkan! i! Sverige:! några! grunddrag! av! dess! uppkomst! och! utveckling.& August&
Flink.&Trettio!år!i!metodistkyrkans!tjänst!och!dess!lön:!en!kort!pennteckning!öfver!mitt!309
årige! arbete! som! lokalpredikant.& Gefle& 1903.& Jonatan& Julén.&Metodistkyrkan! i! Sverige:!
några!grunddrag!av!dess!uppkomst!och!utveckling.&Stockholm&1923.&
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2.!Bakgrund0

Syftet&med& detta& kapitel& är& att& ge& en& historisk& bakgrund& till&metodismen& som& global&

rörelse&under& tiden& från&dess& start& till&dess& introduktion& i& Sverige.&Dessutom& tecknar&

kapitlet&den&historiska&kontexten&i&Sverige&för&den&studerade&perioden.&

2.1.!Metodismen/som/rörelse/

Metodismen&har&sitt&ursprung&i&den&protestantiska&rörelse&och&senare&kyrkogren&som&

växte& fram& i& England& på& 17004talet& kring& bröderna& John& Wesley& (1703–1791)& och&

Charles&Wesley& (1707–1788)&samt&George&Whitefield& (1714–1770).&William&Reginald&

Ward&beskriver&den&framväxande&brittiska&metodismen:&

The& fact& crucial& to& the& comprehension& of& the& origins& of& the& revival& in& England& is&
understanding& that& there& was& a& British& Methodism& which& was& a& movement,& not& a&
denomination,& and& which& never& became& a& denomination.& The& pioneering& elites& of&
establishment& men& were& not& quite& interlocking& directorates;& but& the& roles& played& in&
succession&by&Sir&John&Philipps,&Harris&Whitefield,&and&the&Scots&evangelicals,&with&their&
international&networks&and&their&common&’myth’&about&the&regenerating&work&of&Halle,&
have&something&of&this&character&about&them;&and&Wesley,&the&most&tetchy&among&them,&
kept& his& differences& with& the& others& within& bounds.& In& England& they& were& all&
establishment&men,&so&there&was&no&question&of&organising&a&denomination.48&

1728& var& bröderna& Wesley& engagerade& i& det& som& fick& öknamnet& the! Holy! Club,& en&

gemenskap&för&andaktsövningar,&bibelstudier&och&socialt&engagemang&i&Oxford.&Det&var&

dock& inte& förrän& den& 24& maj& 1738& klockan& kvart& i& nio& på& kvällen& som& John&Wesley&

upplevde& frälsningen.49&Den& noggranna& dateringen& av& frälsningsupplevelsen& och& det&

faktum& att& det& var& läsning& ur& Luthers& företal& till& Romarbrevet& som& föregick&

erfarenheten&bekräftar&influenserna&och&den&nära&kopplingen&till&pietismen.&

Richard& P.& Heitzenrater& beskriver& framväxten& av& metodismen& i& tre& steg:& Oxford,&

Georgia& och& London.50&Oxfordtiden& präglades& framförallt& av& verksamheten& i& the!Holy!

Club.!Det& andra& steget& i& Georgia& utspelade& sig& under& åren& 1735–38& då& Wesley& var&

verksam& där& som& anglikansk& präst.& Denna& tid& präglades& av& tvivel& och& sökande& och&

Wesley& drogs& till& herrnhutare& i& staden.& Han& hade& nämligen& tidigare& läst& och& blivit&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
48&William&Reginald&Ward.&Christianity!under!the!Ancien!Régime!164891789.&Cambridge&
1999,&sid.&142.&
49&Björklund&2005,&sid.&32.&
50&Richard&P.&Heitzenrater.&Wesley!and!the!People!Called!Methodists.&Nashville&1995,&sid&
33,&58,&74.&
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upplyft& av& den& herrnhutiska& ledaren& Nicolaus& Zinzendorf& (1700–1760).! Det& tredje&

steget& var& tiden& i& London& vilken& följde& efter& Wesleys& frälsningsupplevelse.& Denna&

händelse& blev& startskottet& på& den& stora& metodistiska& väckelse& som& sedan& följde.51&

Väckelsen& var& en& dynamisk& rörelse& som& förutom& tidigare& nämnda& influenser& också&

inspirerades& av& den& amerikanske& väckelsepredikanten& Jonathan& Edwards& (1703–

1758).52&

John&Wesleys&influenser&var&dock&fler&än&så&vilket&här&sammanfattas&av&David&Hempton:&

He& [John& Wesley]& read& and& was& influenced& by& a& bewildering& array& of& Christian&
traditions:&the&church&fathers,&monastic&piety,&and&ancient&liturgies;&continental&mystics&
such& as& Jeanne4Marie& Guyon,& François& Fénelon,& Claude& Fleury,& Marquis& de& Renty,&
Brother&Lawrence,& and&Antoinette&Bourignon;&Byzantinethe&medium&and& the&message&
57& traditions& of& spirituality& approached& through&Macarius& and& Gregory& of& Nyssa;& the&
English& and& Scottish& Puritan& divines;& the& Moravians& and& other& channels& of& central&
European& Pietism;& his& mother& and& through& her& to& Pascal;& classics& of& devotional&
spirituality&including&Thomas&à&Kempis,&Jeremy&Taylor,&and&William&Law;&and&the&canon&
of& Anglican& writers& from& Hooker& to& the& seventeenth4& and& eighteenth4century& High&
Churchmen.53&

Hempton& söker& i& sin& framställning& av& metodismen& komma& bortom& tidigare&

förklaringsmodeller&som&den&metodistiska& fyrhörningen!skriften,!förnuft,!tradition!och&

erfarenhet.& Denna& menar& han& är& en& alltför& enkel& modell& som& dessutom& missar&

poängen.54&Vidare&skriver&han:&

If&Wesley’s& theology&must& be& reduced& to& a& model,& one& that& offers& better& explanatory&
power& than&the&quadrilateral& is& to&see& it&more&as&a&moving&vortex,& fueled&by&scripture&
and&divine& love,& shaped&by&experience,& reason,&and& tradition,&and&moving&dynamically&
toward&holiness&or&Christian&perfection.55&

John& Wesleys& lära& om& strävan& efter& att& bli& fullkomligt!heliggjord!eller& att& nå& kristlig!

fullkomlighet! var& metodismens& mest& kontroversiella& lära& och& något& som& de& flesta&

samtida&kristna&vände&sig&emot.&Wesley&vände&sig&också&emot&herrnhutarnas&kvietism&

och& menade& att& en& aktiv! disciplinerad! spiritualitet& var& nödvändig& för& att& praktisera&

helgelse.&Wesleys&tredje&stora&stridsfråga&gällde&hans&motstånd&mot&predestination&och&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
51&Björklund&2005,&sid.&33.&
52&Ward&1999,&sid.&138,&144.&
53&Hempton& 2005,& sid.& 56457.& Även& Leif4Göte& Björklund& sätter& in& den& engelska&
metodismen& i& det& större& globala& andliga& uppvaknandet& som& på& den& europeiska&
kontinenten&motsvarades&av&pietismen.&Björklund&2005,&sid.&32.&
54&Hempton&2005,&sid.&57.&
55&Hempton&2005,&sid.&57.&
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förespråkande& av& arminianism!vilket& framförallt& skapade& konflikt& med& kalvinisterna.&

Dessa& tre& stridsfrågor& sammanfattar& de& kärnfrågor& som& kommit& att& prägla&

metodismen.&Strävan&efter&kristlig&fullkomlighet&tog&sig&uttryck&i&den&disciplinerade&och&

metodiskt& utövade& spiritualitet& som& gav& rörelsens& anhängare& öknamnet&metodister.&

Centralt& för& rörelsen& var& det& dubbla& kärleksbudet& att& älska& både& Gud& och& sin& nästa&

vilket&tog&sig&uttryck&i&att&stor&betoning&lades&på&diakonalt&arbete.&David&Hempton&drar&

slutsatsen& att& de&metodistiska& formerna& och& utövandet& i& stor& utsträckning& var& själva&

budskapet&–&”in!a!powerful!way!the!medium!was!the!message”.56&

Så&småningom&bröt&bröderna&Wesley&och&Whitefield&med&herrnhutarna&i&England&och&

började&bilda&egna&lokala&sällskap&där&väckelsen&gick&fram.&Dessa&lokala&sällskap&kom&

med&tiden&att&påminna&allt&mer&om&församlingar.&Den&metodistiska&rörelsen&hade&vid&

den&här&tiden&nära&koppling&till&religiösa&sällskap&knutna&till&Church!of!England,&varför&

det&åtminstone&från&början&aldrig&var&tal&om&att&bilda&ett&eget&samfund.&I&takt&med&att&

väckelsen&spreds&och&rörelsen&växte&i&storlek&ökade&dock&kritiken&från&den&anglikanska&

kyrkan.& Wesley& var& själv& ordinerad& anglikansk& präst,& men& de& flesta& av& hans&

medarbetare&var&det& inte.&En&avgörande&orsak& till& splittringen& som& till& slut& ägde& rum&

var& när& John& Wesley& 1784& på& egen& hand& ordinerade& metodistiska& predikanter& att&

förvalta& sakramenten& i& USA.& Själva& splittringen& dröjde& dock& till& efter& Wesleys& död.&

Geografiskt& spreds& metodismen& omedelbart& efter& John& Wesleys& frälsning& runt& om& i&

England.&1747&nådde&det&Irland&och&under&17604&och&704talet&började&rörelsen&spridas&

i& Amerika.& Det& var& rörelsens& snabba& tillväxt& i& USA& som& skapade& ett& akut& behov& av&

pastorer&på&andra&sidan&Atlanten&vilket&ledde&till&Wesleys&beslut&att&själv&ordinera&dem.&

2.2.!Den/engelska/metodismen/och/Sverige/

De&första&kontakterna&mellan&svenskars&och&metodistisk&spiritualitet&uppstod&redan& i&

slutet&av&17004talet&när&svenska&präster,&en&docent&och&en&kapten&kom&i&direkt&kontakt&

med& John&Wesley.57&En& av& prästerna& var& överhovpredikanten& C.& M.& Wrangel& (1727–

1786)& som& år& 1771& bildade& sällskapet& Societas!Svecana!pro! fide! et!Christianismo,!ett&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
56&Hempton&2005,&sid.&207.&
57&Westin&1956,&sid.&66468.&
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sällskap&där& John&Wesley&själv&var&en&av& ledamöterna.58&Dessa&kontakter&med&Wesley&

ledde&dock&inte&till&någon&konkret&metodistisk&verksamhet&i&Sverige&även&om&inslag&av&

metodistisk!spiritualitet&kan&ha&uppstått&på&enstaka&platser.&

Den& första& metodistiska& verksamheten& kom& istället& att& uppstå& som& en& indirekt&

konsekvens& av& Sveriges& första& industriella& initiativ& år& 1804.& Då& kom& den& engelska&

ingenjören& Samuel!Owen!(1774–1854)& till& Stockholm& för& hjälpa& till&med& den& svenska&

industrialiseringen.59 &Behovet& av& kompetent& personal& ökade& och& då& kompetens&

fortfarande&saknades&i&Sverige&hämtade&Owen&fler&arbetare&från&England.&Liksom&Owen&

var& flera& av& arbetarna& metodister& och& efter& hans& vädjan& sände& Wesleyanska!

missionssällskapet& därför& en& metodistisk& pastor& till& Stockholm.& Pastorn& hette& Joseph&

Rayner& Stephens& (1805–1879)& och& kom& att& stanna& fyra& år& i& Sverige& innan& han& 1830&

efterträddes& av& George& Scott& (1804–1874).& Scott& var& kvar& i& Stockholm& i& tolv& år& och&

hann&under&denna&tid&göra&ett&bestående& intryck&på&det&svenska&kyrkliga& landskapet.&

Till&hans&verksamhet&knöts&bland&annat&Fredrik&Olaus&Nilsson&(1809–1881)&som&1848&

kom& att& bilda& Sveriges& första& baptistförsamling& i& Vallersvik,& Anders& Wiberg& (1816–

1887)& som& 1857& samlade& Sveriges& baptistförsamlingar& till& deras& första& årskonferens&

samt& Carl& Olof& Rosenius& (1816–1868)& som& var& en& av& Evangeliska& Fosterlands4

Stiftelsens&grundare&år&1856.60&Dessa&tre&var&vid&olika&tidpunkter&medarbetare&i&Scotts&

verksamhet&i&Stockholm.&

Scotts&huvudsakliga&verksamhet&bestod&till&en&början&av&pastoralt&gudstjänstansvar&för&

de&engelska&metodisterna.&Snart&lärde&han&sig&det&svenska&språket&och&började&då&hålla&

gudstjänster&även&på&svenska.&Denna&verksamhet&växte&snabbt&och&Scott&startade&både&

konventiklar& och& kolportörsverksamhet.& I& takt&med& att& verksamheten& växte& flyttades&

Scotts& fokus& från& de& engelska& metodisterna& till& den& svenska& verksamheten.61&Under&

åren& 1835–37& grundade& Scott& Missionstidningen,& Svenska! Missionssällskapet& och&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
58&Gunnar& Westin.& George! Scott! och! hans! verksamhet! i! Sverige.! 1,! Svenska! kyrkans!
diakonistyrelses!bokförlag,!Diss.!Uppsala.!Stockholm,& 1929,& sid.& 74475.&Wrangel& nämns&
också&i&Thunström&1935,&sid.&62&men&då&med&initialerna&C.&G.&
59&Erikson&1895,&sid.&10.&
60&F.&O.&Nilsson&var&sjöman&och&hade&i&New&York&rymt&från&fartyget&han&arbetade&på&och&
därefter&blivit&omvänd&till&metodismen.&Efter&att&ha&varit&verksam&som&stadsmissionär&i&
fyra& år& återvände& han& till& Sverige& där& han& började& verka& för& nykterhet& och& religiös&
väckelse.&Genom&nykterhetsarbetet&kom&han&sedan&i&kontakt&med&Scott.&Westin&1929,&
sid.&522.&
61&Westin&1929,&sid,&4044405.&
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Svenska!Nykterhetssällskapet.&Dessutom&lade&han&1837&fram&planerna&på&att&bygga&en&

kyrkolokal& där& de& svenska& åhörarna& kunde& samlas.& En& intressant& episod& inträffade&

1839&då&wesleyanerna& firade&hundraårsjubileum.62&För&att&fira&detta&tog&Scott&det&steg&

han& tidigare& inte& vågat& ta&och&bildade&en& formellt!ordnad!metodistförsamling.63&Denna&

handling& är& speciellt& intressant& då& Scott& tjugo& år& senare& tydligt& skulle& komma& att&

markera&mot&bildandet&av&en&separat&metodistisk&kyrka.64&Westin&skriver:&

Han& [Scott]& levde& väl& i& den& föreställning& –& eller& sökte& ingiva& sig& den& –& att& han& skulle&
kunna& åstadkomma,& vad&Wesley& och& hans&män& icke& lyckats&med:& att& utan& separation&
verka&efter&de&metodistiska&linjerna&inom&en&av&legala&konstitutioner&bestämd&kyrka.65&

Detta&initiativ&blev&dock&inte&så&lyckat&som&Scott&hade&hoppats&då&svenska&myndigheter&

reagerade&starkt&och&Sveriges&första&metodistförsamling&upphörde&kort&därefter.&Dock&

behöll&Scott&”sin&svenska&metodistkongregation&organiserad&och&disciplinerad&enbart&i&

klasser&såsom&han&tidigare&haft&den&utan&att&ge&den&det&metodistiska&namnet”.66&

George& Scott& var& engelsk& metodist& och& hans& arbete& i& Sverige& fick& stor& betydelse& för&

väckelserörelserna& i& landet& under& senare& delen& av& 18004talet.& Hans& betydelse& för&

bildandet&av&det&som&kom&att&bli&Metodistkyrkan&i&Sverige&är&dock&inte&lika&tydlig.&Trots&

att&han&i&stor&utsträckning&predikade&metodistisk&teologi&och&åtminstone&försökte&bilda&

den& första& metodistiska& församlingen& så& blev& resultatet& varken& metodister& eller&

metodistiska&församlingar.&Tre&av&hans&närmaste&medhjälpare&bildade&istället&EFS&och&

Svenska&Baptistsamfundet,& vilka& är&det&direkta& resultatet& av& Scotts&mission& i& Sverige.&

Det& är& inte& orimligt& att& anta& att& Scott& inte& stödde& Nilsson& och& Wibergs& avhopp& till&

baptismen.&Däremot&stödde&Scott&helt&bildandet&av&EFS,&som&i&stor&utsträckning&kom&att&

förvalta&det&arbete&han&påbörjat.&När&metodismen&sedan&kommer&till&Sverige&på&18604

talet& uppmuntrade& därför& Scott& ”de& troende& att& icke& lämna& statskyrkan& utan& stanna&

inom&den”.67&Westin&påpekar&att& Scotts&uppmuntran& snarare&motverkade&än&gynnade&

metodismens& framväxt& i& Sverige.& Detta& förhållningssätt& till& separat& metodistisk&

verksamhet&stämmer&också&väl&överens&med&hur&Scott&agerade&när&Svenska&Methodist4

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
62&Uttrycket&wesleyanerna&var&en&samtida&benämning&på&de&engelska&metodisterna.&
63&Westin&1929,&sid.&484.&
64&Mer&om&detta&i&kapitel&3.4.&
65&Westin&1929,& sid&488.& Skrivet&med&hänvisning& till&brev& från&Scott& till&CWMS&29/10&
1839.&
66&Westin&1929,&sid.&488.&
67&Westin&1956,&sid.&73.&
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Missionär4Föreningen& bildades.& Då& skrev& Scott& ett& brev& som& publicerades& i& Väktaren&

där&han&uppmuntrade&väckelsefolket& inom&dåvarande&EFS&att& inte&ansluta&sig& till&den&

nybildade&föreningen&eftersom&engelska&och&amerikanska&metodister&var&olika.68&Scott&

menade& att& de& amerikanska& metodisterna& var& självständiga& och& inte& kopplade& till&

metodistkyrkan&i&England&samt&att&de&till&skillnad&från&honom&ville&göra&proselyter&av&

Svenska&kyrkans&medlemmar.&Detta&brev&skrevs&av&samma&Scott&som&trettio&år&tidigare&

rest& till& USA& och& samlat& in& pengar& till& bygget& av& den& första& metodistiska&

kyrkobyggnaden& i& Sverige& (Engelska&kyrkan).69&På& samma&resa&mötte&Scott&dessutom&

Hedström&och&försökte&övertala&honom&att&följa&med&till&Sverige&som&missionär.&Det&är&

inte& svårt& att& se& att& Scott& överdrev& i& sitt& brev& men& hans& agerande& gör& det& svårt& att&

tillskriva&honom&metodismens&etablering&i&Sverige.&Istället&bekräftar&hans&agerande&att&

metodismens& etablering& i& Sverige& skedde& under& påverkan& av& den& amerikanska&

metodismen&och&inte&kom&direkt&från&England.&

2.3.!Den/amerikanska/metodismen/

För&att&förstå&metodismens&etablering&i&Sverige&är&det&därför&nödvändigt&att&förstå&den&

amerikanska&Metodistepiskopalkyrkans& sätt& att& organisera& sig& och& sin&mission&under&

andra&hälften&av&18004talet.&

De& första&metodisterna& i&Amerika&var& lekmän&som&redan&1766&hade&organiserat& sig& i&

grupper.70&Denna&verksamhet&höll&i&sig&fram&till&oktober&1769&då&de&två&första&engelska&

missionärerna&Richard&Boardman&och&Joseph&Pilmore&anlände.&Boardman&och&Pilmore&

hade&avskilts&som&predikanter&av&John&Wesley&för&just&detta&ändamål.&I&och&med&deras&

ankomst& började& metodisterna& organisera& sig& i& kvartalskonferenser.& Efter& fyra& år&

ändrades& strukturen& till& årskonferenser& och& från& 1779& infördes& dubbla& och& till& sist&

multipla&konferenser&på&olika&platser.71&Dessa&olika&sätt&att&organisera&sig&relaterar&till&

organisationens& storlek& och& strukturen& återkommer& senare& i& rörelsens& historia.&Med&

tiden& delades& kyrkan& in& i& mindre& geografiska& distrikt& vilka& samlades& till&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
68&Erikson&1895,&sid.&91.&
69&En& kyrkobyggnad& som& ironiskt& nog& inte& fick& köpas& av& metodistkyrkan& S:t& Peter& i&
slutet& av& 18004talet& p.g.a.& att& de& bedrev& verksamhet& som& gick& emot& svenska& kyrkans&
antagna&bekännelse.&Erikson&1895,&sid.&18.&
70&Frederick& A.& Norwood.& The! story! of! American!methodism.& Nashville& 1974,& sid& 70.&
Förmodligen&skedde&denna&formering&enligt&Norwood&ännu&tidigare&än&så.&
71&Norwood&1974,&sid.&70.&
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kvartalskonferenser&medan& större& geografiska& regioner& samlades& till& årskonferenser.&

Hela&kyrkan&samlades&vart&fjärde&år&till&generalkonferens.&

Utvecklingen& gick& fort& under& dessa& första& år& vilket& syns& i& tabell& 1& över& antalet&

medlemmar:&

Tabell&1.!Antalet&&medlemmar&i&&Methodist&Episcopal&Church&1769–84.&

Källa:&Norwood&1974,&sid&74.&

År&1784&ändrades&strukturen&då&ett&kyrkosamfund&bildades.&Norwood&citerar&följande&

från&protokollet&efter&konferensen&1784:&

’Therefore,& at& this& conference&we& formed& ourselves& into& an& Independent& Church:& and&
following& the& counsel& of&Mr.& John&Wesley,& who& recommended& the& Episcopal&mode& of&
church& government,& we& thought& it& best& to& become& an& Episcopal& church,& making& the&
Episcopal& office& elective,& and& the& elected& superintendent& or& bishop,& amenable& to& the&
body&of&ministers&and&preachers.’72&

I& och&med& detta& så& infördes& den& episkopala& struktur& som& sedan& dess& varit& synonym&

med& den& amerikanska& metodismen.& Till& de& tidigare& positionerna& pastorer& och&

predikanter&tillkom&nu&de&nya&begreppen&diakon,&äldste&och&superintendent.&Hierarkiskt&

sett& såg& strukturen,& uppräknad& uppifrån& och& ned,& ut& enligt& följande:&

biskop/superintendent! –! äldste! –! diakon! –! pastor/predikant! –! lokalpredikant.&

Lokalpredikanterna&var&auktoriserade&att&predika&på&den&plats&där&de&bodde&men&inte&

på&andra&platser.&Oftast&var&de&lekmän&men&de&kunde&också&vara&ordinerade.73&Det&var&

inte& ovanligt& att& detta& var& första& steget& till& att& bli& en& resande& predikant.& Resande&

predikanter&var&oftast&ordinerade&pastorer&vilka&stod&över&lokalpredikanterna&och&fick&

delta&i&årskonferenserna.74&Efter&en&tid&som&resande&predikant&kunde&dessa&ordineras&

till&först&diakon&och&därefter&äldste.75&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
72&Norwood&1974,&sid.&119.&
73&Norwood&1974,&sid.&133.&
74&Norwood& 1974,& sid.& 133,& 136.& Under& de& första& åren& på& 17804talet& var& de& resande&
predikanterna&inte&ordinerade.&Ordinationen&blev&först&på&17904talet&en&identifierande&

! 1769! 1773! 1779! 1784!

Medlemmar! ~600& 1&160& 8&673& ~15&000&
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I&praktiken&innebar&kyrkobildningen&också&förändringar&för&de&lokala&gemenskaperna.&

Tidigare& hade& de& i& England& varit& uttryck& för& en& frivillig! gemenskap& inom& (den&

anglikanska)& kyrkan.& Denna& organisationsform& hade& genom& missionen& överförts& till&

Amerika,& dock& med& avskilda& predikanter.& Nu& behölls& samma& struktur& men& dessa&

frivilliga& gemenskaper& blev& till& kyrkor.& Detta& var& en& praktisk& konsekvens& av&

avsaknaden& av& distinktion&mellan& det& som& på& engelska& kallas& society& och& begreppet&

church.76&På&svenska&motsvaras&begreppen&ungefär&av&förening/gemenskap!och&kyrka.&

Denna& struktur& anammades& senare& också& när& metodisterna& börjades& formeras& som&

kyrka&i&England.&Där&växte&i&sin&tur&en&struktur&fram&för&medlemskap&vilken&sedan&kom&

att&kopieras& tillbaka& till&Metodistepiskopalkyrkan& i&USA.&Medlemskapet&gick&ut&på&att&

medlemmarna& blev& en& del& av& både& församlingsgemenskapen& och& den& mindre&

gemenskapen&i&klasser.&Funktionen&för&dessa&klasser&var&att:&”pray&together,&to&receive&

the&word&of&exhortation,&and& to&watch&over&one&another& in& love,& [so]& that& they&might&

help&each&other& to&work&out& their& salvation”.77&Detta&medlemskap&var& inte&något&som&

påtvingades&människor,&tvärtom&högaktades&frivilligheten.&Potentiella&medlemmar&fick&

istället& visa& sig& värdiga& genom&ett& provmedlemskap&då&de& aktivt& deltog& i& klasser& och&

gudstjänster.&Från&början&varade&detta& två&månader&men&med& tiden&blev&det& förlängt&

till& sex& månader.78&En& intressant& aspekt& av& medlemskapet& var& att& det& lades& mycket&

större&tyngd&på&gärningar&än&på&tro.&Teoretiskt&sett&krävdes&bara&en&längtan&att&undvika&

den&kommande&vreden&och&bli&räddad&från&sina&synder&men&i&praktiken&behövde&denna&

längtan&uttryckas&i&en&praktisk&överlåtelse&till&&klassgemenskapen&och&kyrkan.79&

David&Hempton&menar& att&metodismens&etablering& i&Amerika& inte& var& ett&uttryck& för&

mission&med& syftet& att& expandera& där.& Istället& skickades&missionärerna& att& tjäna& och&

hjälpa& de& gemenskaper& av& emigranter& som& redan& fanns& så& att& de& i& sin& tur& kunde&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
faktor& för& de& resande& predikanterna& vilket& formellt& var& knutet& till& sakraments4
förvaltning.&I&praktiken&var&detta&något&som&de&resande&predikanterna&redan&förvaltat.&
75&Norwood&1974,&sid.&133.&
76&Norwood& 1974,& sid.& 119.& Norwood& menar& att& denna& avsaknad& av& distinktion& satt&
permanenta&spår& i&den&metodistiska& traditionen&och&att&detta& i&ekumeniska&samman4
hang&både&varit&en&källa&till&både&förvirring&och&styrka.&
77&Norwood&1974,&sid.&129.&
78&Norwood&1974,&sid.&130.&
79&Se&not&12&i&Norwood&1974,&sid.&130.&
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expandera.80&&I&takt&med&att&nyss&nämnda&kyrkobildande&ägde&rum&och&att&metodismen&

fick& fäste& längs& den& amerikanska& östkusten& spred& den& sig& inte& bara& västerut& över&

resterande&delar&av&Amerika&utan&metodisterna&vände&också&blicken&till&andra&delar&av&

världen.& Redan& innan& metodismen& kom& till& USA& hade& engelska& missionärer& rest& till&

Afrika.& Enligt& Hempton& följde& de& engelska&missionärerna& i& hög& grad& de& handels4& och&

militärrutter& som& vuxit& fram& under& den& tidiga& brittiska& imperialismen. 81 &På&

motsvarande& sätt& som& de& engelska& metodisterna& följt& handelsrutter& följde& de&

amerikanska& metodisterna& slavhandeln.82&På& 18204talet& skickade& de& amerikanska&

metodisterna& sina& första& missionärer& till& Liberia.& Det& kom& att& bildas& två& separata&

metodistiska& missionssällskap,& ett& i& Amerika& och& ett& i& England.& Syftet& var& dock&

detsamma:&att&skapa&kyrklig&kontroll&över&missionen,&att&minska&ekonomiskt&stöd&till&

andra&samfund,&att& fånga&nya&möjligheter&samt&att&sprida&de&metodistiska& idealen&om&

andlig&fullkomlighet&till&hela&världen.83&

På& 18004talet& blev& metodistmissionen& i& Amerika& allt& mer& riktad.& Specifik& mission&

förekom&bland&annat&gentemot&ursprungsbefolkningen,&afroamerikanska&grupper&och&

mot&kvinnor.&I&flera&hamnstäder&på&östkusten&växte&det&också&fram&motsvarande&riktad&

mission&gentemot&europeiska&immigranter.&En&sådan&mission&riktad&mot&svenskar&och&

skandinaver&var&den&ombord&på&Betelskeppet.84&

2.4.!Betelskeppet/

I& början& av& 18404talet& skedde& en& markant& ökning& av& emigration& från& Sverige& till&

Amerika.&Majoriteten&av&de&svenska&emigranterna&anlände&med&båt& till&New&York.&En&

svensk& före& detta& sjöman& vid& namn& Peter& Bergner& arbetade& vid& denna& tid& på& ett&

skeppsvarv&i&staden.&Bergner&hamnade&på&sjukhus&efter&att&tre&gånger&ha&brutit&benet&

då& han& med& stor& sannolikhet& varit& påverkad& av& alkohol& på& arbetet. 85 &Under&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
80&Hempton&2005,&sid.&151.&
81&Hempton&2005,&sid.&152.&
82&Hempton&2005,&sid.&157.&
83&Hempton&2005,&sid.&159.&Hempton& jämför&de&motiv&som&Nathan&Bangs&skrivit& fram&
för&det& amerikanska& sällskapet&med&motsvarande& som& Jabez&Bunting& skrivit& fram& för&
det&brittiska&sällskapet.&Motiven&är&enligt&Hempton&nästan&helt&identiska.&
84&I&denna&uppsats&används&konsekvent&den&svenska&stavningen&Betelskeppet&även&om&
flera&varianter&förekommer&i&både&källmaterial&och&forskning.&
85 &Whyman& 1992,& sid.& 61462.& Detaljen& om& Bergners& påverkan& av& alkohol& bär&
tendensiösa&drag&men&förekommer&likväl&i&samtliga&källor&varför&jag&valt&att&ta&med&den&
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sjukhusvistelsen&blev&Bergner&tilldelad&en&traktat&av&en&kapten&Roland&Gelston.&Gelston&

var&aktiv&i&traktatsällskapet&New!York!City!Tract!Society&som&representant&för&Mariners'!

Methodist!Episcopal!Church.86&Det&var&genom&Gelston&som&Bergner&omvändes&och&det&är&

också& genom& honom& som&Bergner& kom& att& bli& kopplad& till&Metodistepiskopalkyrkan.&

Efter&sin&omvändelse&började&Bergner&att&anordna&gudstjänster&på&svenska&i&New&Yorks&

hamn.87&Till& en& början& flyttade& verksamheten& runt& men& i& takt& med& att& den& växte&

uppstod&behovet&av&en&fast&plats&att&samlas&på.&

Tidigare& samma& år& hade& ett& antal& metodister& med& dragning& åt& helgelserörelsen&

(Holiness& movement)& köpt& skeppet& Henry! Leeds! vilket& inte& längre& var& sjödugligt.88&

Skeppet& renoverades& och& byggdes& om& till& kapell& för& 500–600& personer& och& gavs&

namnet&John!Wesley.&Denna&verksamhet&tog&aldrig&fart&som&planerat&och&sex&månader&

efter& renoveringen&såldes& skeppet&därför& till&Asbury!Society!of!the!Methodist!Episcopal!

Church.89&Med& stöd& från&missionssällskapet& kunde&Bergners& verksamhet& nu& förläggas&

till& skeppet& John&Wesley& vintern& 1844–45.& Verksamheten& fortsatte& där& att& växa& och&

eftersom&Bergner&själv& inte&kunde&predika&kontaktade&han&Metodistepiskopalkyrkans&

missionsbyrå& vilka& rekommenderade& den& svenskfödde& metodistpastorn& Olof! Gustaf!

Hedström&(1803–1877)&att&leda&arbetet.90&Hedström&var&motvillig&och&avfärdade&deras&

förfrågan.&En&kort&tid&senare&var&han&dock&New&York&i&samband&med&en&konferens&och&

efter&att&ha&besökt&det&växande&arbetet&och&samtalat&med&Bergner&blev&han&övertygad&

och& kort& därefter& höll& han& sin& första& predikan& på& skeppet.91&Hedström& var& därefter&

verksam&på&Betelskeppet&i&trettio&år.&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
här.& En& annan& intressant& detalj& angående& Bergners& omvändelse& och& religiösa&
förförståelse& är& att& han& under& en& period& innan& han& gått& till& sjöss& studerat& teologi& i&
Uppsala.&
86&Detta&samfundsobundna&missionssällskap&hade&nära&kopplingar&till&den&amerikanske&
väckelsepredikanten&Charles&G.&Finney&som&drygt&tio&år&tidigare&bedrivit&framgångsrika&
väckelsekampanjer&i&staden.&Whyman&1992,&sid.&62.&
87&Whyman&1992,&sid.&63.&
88&Whyman&1992,&sid.&72.&
89&Sällskapet& hade& bildats& 1842& av& representanter& från& lokala& metodistkyrkor& i& New&
York.& Sällskapets& uttalade& syfte& var& att& ”öka& antalet& kyrkor& där& behoven& var& som&
störst”.&Whyman&1992,&sid&73.&
90Det&engelska&namnet&på&Missionsbyrån&som&Bergner&kontaktade&var&Mulbery!Street!
office!of!the!Missionary!Society!of!the!Methodist!Episcopal!Church.&
91&Thunström&1935,&sid.&34.&
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Olof&Gustaf&Hedström&hade&kommit&till&Amerika&från&Småland&redan&på&mitten&av&18204

talet.92&Enligt& Thunström& skedde& detta& mer& eller& mindre& av& en& slump& då& Hedström&

arbetat& som& sekreterare& åt&Kommendörkapten&Nordenskiöld& ombord&på& fregatten& af&

Chapman.93&Efter& en&misslyckad& affär&mellan& Sverige& och&Mexiko& dit& fregatten& skulle&

levereras&såldes&skeppet&på&auktion&i&New&York.&Besättning&och&manskap&fick&pengar&av&

staten& för&att&kunna&resa&hem&till&Sverige&men&efter&att&ha&blivit&bestulen& fanns& inget&

annat&alternativ&för&Hedström&än&att&stanna&i&New&York.&Han&lyckades&få&anställning&hos&

en& skräddare& och& träffade& där& Caroline& Pinckley& (1804–82)& som& han& gifte& sig& med&

1829.& Pinckley& var& metodist& och& några& veckor& efter& giftermålet& följde& han& med& till&

hennes&kyrka&där&predikan:&

grep& djupt& in& i& hans& liv& och& åstadkom& en& bedrövelse& efter& Guds& sinne,& som& ledde& till&
bättring&och&sinnesändring&…&Efter&hemkomsten&gick&han&ut&till&en&närbelägen&brädgård&
där&han&»efter&flera&timmars&hård&kamp,&allena&om&natten,&fann&frid&med&Gud.94&&

Även&i&Hedströms&omvändelse&syns&pietistiska&drag&precis&som&i&John&Wesleys.&

1833&gjorde&Hedström&en&kortare&resa&hem&till&Sverige&för&att&berätta&för&sina&föräldrar&

om& sin& omvändelse& och& nya& tro. 95 &Tillbaka& i& USA& blev& han& två& år& senare&

metodistpredikant& inom&Metodistepiskopalkyrkans& region&New!York!Conference.& Som&

verksam&svensk& inom&den&amerikanska&metodismen&träffade&han&George&Scott&under&

Scotts&resa&till&Amerika&år&1841.&Scott&ska&då&utan&resultat&ha&försökt&få&Hedström&att&

följa&med& till& Sverige& för& att& arbeta& tillsammans&med& honom.96&Istället& tog& Hedström&

som& tidigare&nämnts&över& ansvaret& för&metodistmissionen&på&Betelskeppet&1845&och&

kom& där& att& vara& av& avgörande& betydelse& för& tusentals& svenska& och& andra&

skandinaviska& emigranters& omvändelse& till& metodismen.& Av& särskild& betydelse& för&

utvecklingen& i& Sverige& var& de& emigranter& som& på& 504& och& 604talen& omvändes& till&

metodister& på& skeppet& och& sedan& kom& att& verka& som& metodistiska& missionärer& i&

Sverige.&Några&av&de&viktigaste&var& Johan&Peter&Larsson,&Victor&Witting,&Bengt&August&

Carlson&och&Jonas&Östlund.97&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
92&Westin&1956,&sid.&70.&
93&Thunström&1935,&sid.&11.&
94&Thunström&1935,&sid.&14.&
95&Thunström&1935,&sid.&16.&
96&Westin&1956,&sid.&71.&
97&Thunström&1935,&sid.&39,&41.&
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2.5.!De/religiösa/villkoren/i/Sverige,/1850–1900/

Scotts& verksamhet& kom& att& i& stor& utsträckning& prägla& den& fortsatta& kyrkliga&

utvecklingen& i& Sverige.& Det& gäller& i& synnerhet& hans& initiativ& till& bildandet& av& Svenska&

Missionssällskapet& samt& hans& indirekta& bidrag& till& bildandet& av& Svenska&

Baptistsamfundet,&Evangeliska&Fosterlands4Stiftelsen&och&Svenska&Missionsförbundet.&

Att&Scotts&konventikel4&och&kolportörsverksamhet&spreds&över&hela&landet&och&blev&allt&

mer& allmän& var& tillsammans& med& den& växande& emigrationen& till& Amerika& en& av&

anledningarna& till& att& konventikelplakatet& avskaffades& 1858.& Den& ökade& religiösa&

mångfalden&genom&antalet&nybildade&stiftelser,&samfund&och&sällskap&bidrog&dessutom&

på&olika&sätt&till&att&dissenterlagen&tillkom&år&1860&och&sedan&utökades&år&1873.98&Den&

stora& emigration& till& Amerika& som& föregick& den& nya& lagstiftningen& kom& att& spela& en&

avgörande&roll&för&metodismens&utvecklingen&i&Sverige.&

År&1863&kom&den&amerikanske&metodistpastorn&Benjamin&Franklin&Tefft&(1813–1885)&

till&Sverige&som&amerikansk&konsul.&På&grund&av&sitt&religiösa&intresse&kunde&han&inte&

låta&bli&att&göra&en&analys&av&det&religiösa&läget&i&landet.99&Han&publicerade&tre&analyser&i&

tidskriften&The!Christian!Advocate!and!Journal&där&han&drog&slutsatsen&att&det&i&Sverige&

fanns&mycket& goda& förutsättningar& för&metodistisk&mission.&Motiveringen& var& Scotts,&

Rosenius&och&Wibergs& framgångar&samt&det&problem&som&”formkristendom[en]& i&den&

lutherska&statskyrkan”&stod&för.100&Westin&skriver&också&att:&

I& allmänhet& intar& svenskarna& en& klar& hållning& i& slavfrågan,& fortsätter& Tefft,& och& mot&
amerikaner&äro&de&från&slott&till&koja&välvilliga,&varför&en&metodistmission&just&nu&skulle&
ha&stora&utsikter&till&framgång.101&

Detta&var&en&av&de&faktorer&som&kom&att&övertyga&det&amerikanska&missionssällskapet&

att&till&slut&skicka&missionärer&till&Sverige.&

& &

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
98&Under&de&närmsta&decennierna&efter&att&Scott&lämnat&Sverige&1842&kom&det&svenska&
samhället&att&bli&allt&mer&heterogent.&Detta&gällde&i&synnerhet&på&det&religiösa&området.&
Stefan& Gelfgren,& Ett!utvalt! släkte:! väckelse!och! sekularisering:!Evangeliska! fosterlands9
stiftelsen!185691910,&Skellefteå&2003,&sid.&1964197.&
99&Westin&1956,&sid.&74.&
100&Westin&1956,&sid.&74.&
101&Westin&1956,&sid.&75.&
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3.!Pionjärtid0

Det& kan& vara& svårt& att& tala& om& faser& när& något& dynamiskt& som& en& missionsrörelse&

studeras.&Samtidigt&kan&en&sådan&indelning&bidra&till&förståelsen&för&hur&en&rörelse&har&

utvecklats& och& förändrats.& Jag& har& i& denna& undersökning& av& den& amerikanska&

metodistmissionen&i&Sverige&därför&identifierat&tre&faser.&Den&första&fasen&behandlas&i&

detta& kapitel& och& benämns& som& pionjärtid.& Pionjärtiden& är& den& första& tiden& då&

framförallt&enstaka&metodister&för&med&sig&den&metodistiska&tron&till&Sverige.&Dessa&kan&

vara& svenska& sjömän,& affärsresande& eller& emigranter& på& hembesök.& Denna& tid&

karakteriseras& av& att& dessa& metodister& inte& är& utsända& av& den& amerikanska&

Metodistepiskopalkyrkan&eller&organiserade&tillsammans.&

3.1.!De/första/missionärerna/

Olof& Gustaf& Hedström& är& så& vitt& vi& vet& den& första& svenskamerikanen& som& i& Sverige&

berättade& om& den& nya& metodistiska& tron& han& mött& i& Amerika.& Det& är& intressant& att&

notera& att& detta& hände& så& tidigt& som& 1833& eftersom& det& då& sammanföll& med& George&

Scotts& första&år& i& Sverige.&Hedström&var&vid&denna& tidpunkt&dock&varken&utsänd&eller&

ens&avskild&som&metodistpredikant.&Avskild&blev&han&först&1835&och&inledde&därmed&en&

tjänst&som&metodistpastor& i&New!York!Conference,&en&del&av&Metodistepiskopalkyrkan.&

Metodistepiskopalkyrkan& var& genom& sitt& missionssällskap& indirekt& ansvarig& för& den&

skandinaviska&missionen& på& Betelskeppet.& I& takt&med& att& denna&mission& berörde& allt&

fler& under& 18504& respektive& 18604talet& väcktes& tanken& på& att& utvidga& den& till&

Skandinavien.&Det& finns& ingen&exakt& siffra&på&hur&många&av&de&svenska&emigranterna&

som&passerade&Betelskeppet&under&dessa&år&men&som&ett&exempel&skriver&Thunström&

att&det&år&1847&var&”tre&tusen&skandinaviska&sjömän&[som]&erhöllo&råd&och&hjälp”&samt&

att&det& ”under&1850&utdelades&bland&sjömän&och&emigranter&över& femtontusen&biblar&

och&testamenten”.102&Dessa&sjömän&berättade&sedan&på&sina&resor&hem&till&Sverige&om&

sin& nyfunna& metodistiska& tro.& Detta& gav& upphov& till& mindre& metodistiska& kretsar& i&

framförallt& svenska& kuststäder.& Dessa& kretsar& runt& om& i& Sverige& skrev& sedan& till&

Hedström&och&bad&om&hjälp.103&Metodistepiskopalkyrkans&mission& i&Skandinavien&var&

vid&denna&tid&fortfarande&i&sin&linda.&Först&1856&blev&Christian&Edvard&Balthør&Willerup&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
102&Thunström&1935,&sid.&35.&
103&Whyman&1992,&sid.&139.&
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(1815–1886)& stationerad& i& Köpenhamn& som& superintendent& med& ansvar& för&

metodistmissionen& i& Skandinavien.& J.& M.& Ericson& nämner& att& ”Vestervik,& Gotland,&

Göteborg&m.& fl.”& också& skrev& till& så& väl& missionssällskapets& styrelse& i& New& York& som&

superintendent&Willerup.104&Då&Hedström&själv&inte&ville&till&Sverige&såg&han&till&att&den&

svenske&emigranten& Johan&Peter&Larsson& (1825–1915)& skickades&dit.105&Larsson&hade&

fötts& i& Småland&och&emigrerat& till&Amerika&1850.& I&New&York&kom&han& i&kontakt&med&

Hedströms&mission&på&Betelskeppet&där&han&omvändes&till&metodismen&1851.106&&Enligt&

Björklund& sändes& han& sedan& som& missionär& av& det& amerikanska& metodistiska&

missionssällskapet& till& Kalmar& redan& 1856& vilket& skulle& göra& honom& till& den& första&

svenskamerikanske&metodistmissionären&i&Sverige.107&Dock&beslutade&Willerup&samma&

år&att&Larsson&skulle&förflyttas&till&Norge.&Björklunds&beskrivning&av&Larsson&vid&denna&

tid& skiljer& sig& från&Witting,&Ericson&och&Westin&vilka&vid&detta& skede&bara&omnämner&

Larsson&som&kolportör.108&Westin&skriver&följande:&

Då&blevo&många&omvända,&berättade&Larsson&i&brev&till&Hedström&i&New&York,&och&denne&
bad& honom& stanna& i& hemlandet& och& utverkade& understöd& åt& honom& hos&
metodistkyrkans&ledande&män.&I&flera&år&fortsatte&Larsson&denna&kolportörsverksamhet&
med&skriftspridning&och&predikan&och&hade&då&sin&fasta&punkt&i&Kalmar&men&reste&flitigt&
omkring& i& olika& delar& av& Småland.& Ännu& 1859& uppfördes& Larsson& i&metodistkyrkans& i&
USA&årsredogörelse&såsom&»missionär»&i&Kalmar,&ehuru&han&vid&den&tiden&hade&verkat&
också&i&Norge&och&Danmark,&såsom&senare&skall&visas.109&

Det&är&möjligt&att&Larsson& från&1853&och& framåt& fick&understöd&genom&Hedström&och&

att& detta& med& tiden& kom& att& bli& en& officiell& missionärstjänst. 110 &Den& officiella&

utnämningen& till&missionär&ägde&dock&rum&först&1854&varför&det&är&oklart&varför&han&

tidigare& inte& kallats& missionär& även& då& han& under& dessa& tidiga& år& var& verksam& i&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
104&Ericson&1895,&sid.&36.&
105&Förståelsen& av& Johan& Peter& Larsson& är& central& för& att& förstå& när& och& hur& den&
amerikanska&metodistmissionen&i&Sverige&startade.&
106&Thunström&1935,&sid.&41.&
107&Björklund&2005,&sid.&98&not&265.&
108&Witting& 1904,& sid.& 517,& Ericson& 1895,& sid.& 36438,& Westin& 1956,& sid.& 71.& Ericson&
skriver&dock&att&”[Larsson]&verkade&från&år&1855&i&Norge&och&Danmark&och&blef&år&1861&
ordinerad”.& Årtalet& för& ordinationen& stämmer& förmodligen& och& det& är& möjligt& att&
Larsson&gjorde&någon&resa&till&Norge&redan&1855.&Eftersom&övriga&källor&talar&om&1856&
och& Ericson& inte& alls& nämner& Larssons& tidigare& verksamhet& i& Sverige& väger& dennes&
trovärdighet&lägre&i&sammanhanget.&
109&Westin&1956,&sid.&71.&
110&Hurtig& 1968,& sid.& 19.& Enligt& Hurtig& ”utverkade& [Hedström]& hos& Metodistkyrkans&
Missionsstyrelse&ett&anspråkslöst&bidrag&om&200&doll.&till&hans&uppehälle”.&Det&är&dock&
oklart&för&vilken&tidsperiod&detta&ska&ha&gällt.&
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Sverige.111&En&förklaring&till&detta&kan&vara&en&skillnad&i&de&årtal&som&refereras.&Enligt&

Hurtig&var&Larsson&verksam& i&Loftahammar,&Västervik&och&Kalmar&under&åren&1853–

56.112&Det&råder&viss&osäkerhet&kring&Larssons&första&tid&i&Sverige.&Bland&annat&nämner&

Thunström&att&Larsson&först&arbetade&i&Norge&och&Danmark&innan&han&kom&till&Sverige.&&

Ett&annat&sätt&att&bedöma&Larssons&missionsverksamhet&vid&denna&tiden&är&att&titta&på&

resultatet.& Trots& att& metodismen& hade& viss& framgång& under& 18504talet& bildades&

nämligen&inga&församlingar:&

Årsredogörelserna&i&New&York&innehöllo&meddelanden&från&Larsson,&där&han&berättade&
om&sina& resor&och&om&väckelser&och&bönemöten,&men& inga&uppgifter&om& församlingar&
finnas.& Den& amerikanska& statistiken& för& metodistkyrkan& upptog& Sverige& som&
missionsfält,& men& ännu& omkring& 1860& rapporterades& inga& medlemmar& där.& Larsson&
spred& skrifter,& gjorde& husbesök& och& höll& konventiklar.& Detta& skedde& alltså,& medan&
förbudet&mot& sådana& sammankomster& ännu& gällde.& Larsson& berättar& också,& hur& han& i&
samband&med& sina& möten& redogjort& för& metodismen,& och& det& kan& ingen& tvekan& råda&
därom,& att& förberedelsen& under& 18504talet& var& ett& viktigt& skede& för& den& kommande&
utvecklingen.113&

Med& detta& sagt& anser& jag& att& det& idag& är& rimligt& att& se& Larsson& som& den& förste&

svenskamerikanske&metodistmissionären&i&Sverige.&Detta&stämmer&också&överens&med&

Barclays&historieskrivning.&Enligt&honom&kom&Larsson&till&Sverige&av&en&slump&då&han&

1852& led& skeppsbrott& och& blev& räddad& av& ett& engelskt& skepp& som& tog& honom& till&

Sverige.114&Väl& i& Sverige&började&han&predika&och& från&1854&såg&Hedström& till& att&han&

fick&ekonomiskt&underhåll.&

Efter&att&Willerup& förflyttat&Larsson& till&Norge& fortsatte&svenskarna& i&kuststäderna&att&

skriva& om&hjälp& och& det& finns& tecken& som& tyder& på& att&Willerup& fortsatt& prioriterade&

missionen&i&Danmark&och&Norge&framför&den&i&Sverige.&

Hvad&Willerup&beträffar,&hade&man&från&Gotland&förgäfves&vändt&sig&till&honom,&och&först&
sedan& han& af& O.& G.& Hedström& blifvit& påmind& om& det& orätta& i& att& slå& döförat& till& för& så&
enträgna& uppmaningar& var& det& han& gjorde& något& för& att& tillmötesgå& de& framställda&
önskningarne.&

Äntligen&blef,&år&1865,&pastor&A.&Cederholm&sänd&till&Gotland.115&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
111&Björklund&2005,&sid.&128.&
112&Hurtig&1968,&sid.&105.&
113&Westin&1956,&sid.&72473.&
114&Barclay&1957,&sid.&957.&
115&Ericson&1895,&sid.&36438.&
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Svenska&metodister&hade&vid&detta&laget&bett&om&hjälp&i&nästan&tio&år&utan&att&få&någon&

missionär& sänd& till& sig.& Att&Willerup& verkar& ha& prioriterat& missionen& i& Danmark& och&

Norge&noteras&också&av&Barclay:&”Both&appeals&were&of&no&avail&and&Hedstrom&finally&

reminded&Willerup&of&his&responsibilities&not&only&to&Denmark&and&Norway,&but&also&to&

Sweden.”.116&Barclay&noterar&också&att&Larssons& förflyttning& till&Norge&kan&ha&varit&en&

konsekvens& av& att& religionslagstiftningen& i& Sverige& vid& denna& tid& ansågs& allt& för&

restriktiv.117&

Adolph&Cederholm&(1822–1867)&kom&att&verka&på&Gotland&åren&1864/65–1867.118&Likt&

de& flesta& av& de& första& metodistmissionärerna& var& Cederholm& svenskamerikan& som&

emigrerat& till& USA& och& där& blivit& metodist.& 1857& blev& han& metodistpredikant& i&

Wisconsin&och&året&därefter& sändes&han& som&missionär& till&Norge.119&Den&verksamhet&

som& Cederholm& övertog& hade& tidigare& drivits& av& kolportören& Jöns& Lindelius.120&

Lindelius& var& ursprungligen& från& Gotland& men& emigrerade& och& blev& omvänd& på&

Betelskeppet& och& därefter& anställd& som& skriftspridare& av& The! Seamen’s! Friend!

Society.121&Redan& 1849& började& han& verka& som& sådan& på& Gotland& och& 1853& ska& det&

enligt& hans& uppgifter& ha& funnits& 300& som& bad& för& sällskapet& och& 1855& har& antalet&

troende& vuxit& till& över& 600.122&Trots& detta& nämns& Lindelius& inte& någonstans& som&

metodistmissionär& och& frågan& är& huruvida& hans& verksamhet& kan& räknas& som& sådan.&

Westin&skriver:&

Kolportören&hade&kommit&från&Amerika,&och&»lärer&underhållas&av&Metodistsamfundet&
därstädes»,&heter&det& i& rapporten& i& juni&1857.& I&många&meddelanden& till& sina& förmän& i&
USA&gav&Lindelius&uppgifter&om&den&andliga&rörelsens&fortgång,&och&även&om&han&icke&i&
egentlig&mening&var&metodistmissionär& i&vårt& land,&var&hela&hans&verksamhet&av&dylik&
karaktär.&Flera&av&hans&rapporter&publicerades&i&The!Sailor’s!Magazine.123!

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
116&Barclay&1957,&sid.&1187.&
117&Barclay&1957,&sid.&1190.&
118&Hurtig&1968,&sid.&89,&Ericson&1895,&sid.&36,&Westin&1956,&sid.&76.&Enligt&Hurtig&kom&
Cederholm&till&Gotland&redan&1864&medan&det&enligt& J.&M.&Ericson&skedde& först&1865.&
Westin& skriver& att& det& ”dröjde& till& vintern& 1864465”& vilket& bör& ses& som& en& rimlig&
förklaring&till&de&olika&angivna&årtalen.&
119&Westin&1956,&sid.&76.&
120&Westin&1956,&sid.&76.&
121&Westin&1956,& sid.& 71.& Thunström&1935,& sid.& 39.& Enligt&Thunström&hette& sällskapet&
Seamens! Aids! Society! men& Westins& uppgift& är& troligare& då& han& citerar& brev& och&
rapporteringar&skrivna&av&Lindelius&vid&denna&tid.&&
122&Hurtig&1968,&sid.&19.&Westin&1956,&sid.&71.&
123&Westin&1956,&sid.&72.&
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Westins&poäng&är& viktig& för&oavsett&om&Lindelius&verksamhet& anses&vara&metodistisk&

eller& ej& så& var& resultatet& av& hans& verksamhet& en& grupp& människor& vilka& bad&

Metodistepiskopalkyrkan&att&sända&metodistmissionärer.&

Cederholms&verksamhet&på&Gotland&blev&inte&långvarig.&Han&avled&redan&1867&och&blev&

därmed&den&förste&metodistpastorn&som&begravdes&i&Sverige.&Cederholm&insjuknade&en&

tid& innan& han& dog& varpå& Alexander& Palm& (1835–1876)& sändes& att& biträda& honom& i&

arbetet.&Palm&hade&blivit&metodist&under&en&längre&vistelse&i&Norge&varefter&han&blivit&

kolportör&i&Danmark&under&det&pågående&kriget&med&Tyskland.124&I&övrigt&är&Palms&liv&

fram&till&denna&tid&okänt.&

Efter& tio& år& i& Norge& skickades& J.& P.& Larsson& tillbaka& till& Sverige& år& 1865& och& blir& då&

stationerad&i&Göteborg.&Där&ställdes&han&inför&ett&problem&som&möjligtvis&kan&förklara&

den&tidigare&avsaknaden&av&församlingsbildningar&i&Sverige.&1866&besökte&J.&P.&Durbin,&

en& av& missionssekreterarna& i& New& York,& Sverige& tillsammans& med& superintendent&

Willerup.& Vid& denna& tidpunkt& bedrevs& verksamhet& i& Visby& och& Göteborg& och& Durbin&

besökte& båda& städerna.& På& respektive& plats& fanns& grupper& av& människor& som& gärna&

”ville& vara& »metodister»& utan& att& skilja& sig& från& den& svensk4lutherska& kyrkan”.125&Nu&

skulle&det&bli&ändring&på&detta&och&enligt&Ericson&hade&Durbin&därför:&

under&ett&besök& låtit& förhyra&en&sal& för&sammankomster,&men&denna&vardt& icke& inredd&
för& sitt& ändamål& förr& än& [sic]& på& våren&1867.&Under& vintern&predikade&derför& Larsson&
här&och&der&i&husen&samt&någon&gång&på&baptisternas&lokal.126&

Durbin& uppmuntrade& sedan& både& Larsson& i& Göteborg& och& missionärerna& Cederholm&

och&Palm&på&Gotland&att&bilda&klasser&samt&att&”de&borde&ingå&till&Kungl.&Maj:t&med&en&

anhållan&att& få&utgöra&en& församling&med&egen&sakramentsförvaltning”.127&Detta& ledde&

till& att& klasser&bildades&på&de&båda&platserna& även&om&uppmaningen&om&anhållan& till&

Kungliga&Majestätet&inte&verkar&ha&följts.&Bilden&av&försiktigheten&hos&metodisterna&vid&

den& här& tiden& stämmer& väl& in& på& hur& det& religiösa& klimatet& sett& ut& i& Sverige& fram& till&

dess.&Svenska&Baptistsamfundet&hade&funnits&sedan&1857&och&den&första&dissenterlagen&

kom&först&1860.&Denna&första&dissenterlag&tvingades&fram&som&en&konsekvens&av&den&

ökade&religiösa&mångfalden&genom&antalet&nybildade&stiftelser,&samfund&och&sällskap.&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
124&Ericson&1895,&sid.&38.&
125&Westin&1956,&sid.&77.&
126&Ericson&1895,&sid.&38.&
127&Westin&1956,&sid.&77.&
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Scotts&metodistiska&verksamhet&hade& lett& till& den& inomkyrkliga&väckelserörelsen& som&

ännu& inte& splittrats& och& vid& sitt& återbesök& 1859& hade& han& gett& sitt& stöd& till& Rosenius&

inomkyrkliga& linje.128&Samtidigt& fanns& ett& intresse& för&metodismen& som&härstammade&

både& från&Scotts& tid&och& från& samtida&kontakter&med&emigrerade& svenskar& som&blivit&

metodister&och&Durbin&ansåg&därför&att&tiden&nu&var&mogen&för&församlingsbildningar&

även&om&detta&riskerade&att&splittra&grupperna.129&Hurtig&hävdar&att&det&enligt&Durbin&

var& ”bättre&att&ha& färre&men&helt&avgjorda&medlemmar&och& lojala&medlemmar”.130&Det&

var& denna& problematik& som& Larsson& ställts& inför& vid& återkomsten& till& Sverige& ett& år&

tidigare&och&som&fortfarande&kvarstod.&

Ytterligare&en&svenskamerikansk&metodistmissionär&som&verkade&i&Sverige&redan&1866&

var& Eric& Carlsson.& Ursprungligen& från& Westermo& socken& i& Södermanland& hade& han&

tidigt& rest& till&USA&där&han& i& staden&Victoria&blev&metodist&år&1857.&Efter&att&ha&blivit&

medlem&i&Central&Illinois&metodistkonferens&blev&han&så&småningom&ordinerad&och&var&

sedan&verksam&i&USA.131&1866&återvände&han&till&Sverige&för&en&tid&och&verkade&då&som&

predikant& i&Åltorp,&Södermanland.&Efter&att&ha&rest&tillbaka&till&Amerika&kom&Carlsson&

återigen& på& besök& till& Åltorp& 1868& och& efter& att& en& väckelse& utbrutit& kontaktade& han&

Witting&i&Göteborg.&Det&är&oklart&om&Carlsson&fram&till&denna&tidpunkt&verkat&på&egen&

hand& eller& varit& utsänd& av& konferensen& i& Illinois.& Klart& är& dock& att& han& från& och&med&

kontakten&med&Witting&blir&kallad&till&Göteborg&och&därefter&räknas&som&missionär.132&

Seved&Hansson&(1834–1912)&var&ännu&en&svensk&metodistmissionär&vid&denna&tid.&Inte&

mycket&är&känt&om&honom&mer&än&att&han&föddes&i&Laholm&och&var&verksam&i&Sverige&

från&1867&till&1875&då&han&flyttade&till&Norge.&Hansson&verkade& först&som&missionär& i&

Wallda&och&så&småningom&också&i&Släp.&Det&är&oklart&när&han&först&kom&i&kontakt&med&

det& amerikanska&missionssällskapet& men& troligt& är& att& det& skedde& 1867& eller& senast&

under& första& halvan& av& 1868& då& han& närvarade& vid& bildandet& av& Svenska&Methodist4

Missionär4Föreningen&i&september&1868.&
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128&Westin&1956,&sid.&73,&&
129&Enligt& Westin& var& Larsson& med& flera& rädda& ”att& de& skulle& förlora& hälften& av&
anhängarna,&om&de&sökte&bilda&en&församling”,&Westin&1956,&sid.&77.&
130&Hurtig&1968,&sid.&20.&
131&Ericson&1895,&sid.&71.&
132&Ericson&1895,&sid.&72.&
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Förutom& den& missionsverksamhet& som& missionssällskapet& bedrev& i& Göteborg,& Visby&

och&Wallda&fanns&vid&denna&tid&även&metodistiska&grupper&i&Släp&socken&samt&Kalmar,&

Karlskrona&och&Stockholm.&Den&grupp&av&metodister&som&samlades& i&Stockholm&hade&

vuxit& fram&omkring&den&svenskamerikanske&metodisten&Albert&Ericson& (1840–1910).&

Han&hade&kommit&till&Stockholm&för&att&studera&1866–67&varpå&följande&hände:&

Sedan&han&[Ericson]& tillbragt&en& tid&der,& ifrigt&sysselsatt&med&sina&studier,&blev&han&en&
dag&anmodad&att&predika& i& baptistkapellet.&Detta&blef& snart&omtaladt& i& vida&kretsar,& ty&
Ericson& var& metodistpredikant,& och& utan& tvifvel& minden& ännu& många& Georg& Scott.&
Åtskilliga&personer,&som&genom&bref&eller&besök&af&sina&i&Amerika&bosatte&slägtingar&fått&
någon&kunskap&om&metodismen&och&önskade&lära&känna&mera&af&densamma,&uppsökte&
nu&E.&Och&inbjödo&honom&att&predika&å&en&utaf&en&liten&krets&af&troende&förhyrd&sal&vid&
den& s.& k.& Benikebrinken& i& staden.& Han& gick& deras& önskan& till& mötes,& och& inom& kort&
samlades& så& mycket& folk& för& att& höra& den& kraftige& och& vältalige& predikanten,& att&
angränsande&rum&och&förstuga&ofta&voro&fylda&flere&timmar&innan&predikan&begynte.133&

Resultatet& av& denna& verksamhet& blev& den& grupp&människor& som&1868& kom& att& bilda&

Sveriges&första&metodistförsamling&S:t&Paul.&Ericson&själv&återvände&dock&till&USA&redan&

i&maj&1867&och&hade&efter&sin&korta&visit& i&Sverige&inte&någon&aktiv&del&i&metodismens&

fortsatta&utvecklingen&i&landet.134&

En&av&de& som& lyssnade& till&Ericsons&predikan&var& Johan&Kihlström&(1828–1882).&Han&

hade& några& år& tidigare& kommit& till& tro& genom& Rosenius& verksamhet.& J.& M.& Ericson&

skriver&följande&om&Kihlströms&omvändelse:&

Johan&Kihlström,&hvilken&år&1862&eller&63&vid&34&års&ålder,&genom&C.&O.&Rosenius,&blifvit&
förd& till& förvissning& om& sina& synders& förlåtelse.& Kihlström& var& sålunda& en& nästan&
omedelbar&frukt&af&Scotts&verksamhet,&och&han&hade&redan&från&början&av&sitt&lif&i&Guds&
Sons& tro& insupit& af& den& ande,& som&besjälar&hvarje& sann&metodist.&…&Då&Albert&Ericson&
uppträdde&i&hufudstaden&och&för&lyssnande&skaror&predikade&evangelium,&var&Kihlström&
en& af& hans& tacksammaste& åhörare& och,& såsom& vi& redan& sett,& upptog& han& arbetet& efter&
denne.135&

Att& Ericson& kopplar& Kihlströms& omvändelse& till& George& Scotts& verksamhet& visar& den&

ambivalens& gällande& Scott& och& den& engelska& metodismen& som& finns& underliggande& i&

den&metodistiska& historieskrivningen.& När& det& här& finns& ett& exempel& på& en&metodist&

vars&tro&går&att&härleda&till&Rosenius&så&tillskrivs&denna&automatiskt&Scott.&Frågan&är&om&

denna& koppling& är& riktigt& så& enkel?& Kihlström& var& endast& 14& år& när& Scott& lämnade&
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133&Ericson&1895,&sid.&40.&
134&Dock&kom&han&så& småningom&att& arbeta&med&den&svenska& tidningen&Sändebudet& i&
Chicago&där&det&regelbundet&rapporterades&om&händelseutvecklingen&i&Sverige.&
135&Ericson&1895,&sid.&59.&
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Sverige&och&det& finns& inga&belägg& för&att&han&själv&skulle&ha&mött&honom.&Givetvis&går&

det&inte&att&utesluta&att&han&någon&gång&som&barn&kan&ha&besökt&det&engelska&kapellet&

och& där& hört& Scott& predika.136&Hans& omvändelse& skedde& dock& som& tidigare& nämnts&

under& Rosenius& tid& någon& gång& under& 1863464,& alltså& tjugo& år& efter& att& Scott& lämnat&

Sverige.&Att&Ericson&återger&Kihlström&som&ett&resultat&av&Scotts&verksamhet&hellre&än&

Rosenius&är&tendentiöst&och&troligtvis&teologiskt&motiverat&då&metodisterna&i&viss&mån&

ville&distansera&sig&från&den&evangeliska&väckelsen.&När&Scott&sedan&1869&kritiserar&den&

metodistiska& missionen& som& splittrande& för& väckelserörelsen& är& det& dessutom&

Kihlström& som& tar& upp& brevet& på& årskonferensen.& Han& ingår& också& i& den& kommittén&

som&formulerar&metodistmissionärernas&svar.137&

När& Albert& Ericson& återvände& till& USA& 1867& blev& Johan& Kihlström& den& som& tog& över&

verksamheten&i&Stockholm.&Han&blev&kallad&till& lokalpredikant&vid&den&första&kvartals4

konferensen& i& Stockholm&den&29&maj&1868.138&Från& juni& samma&år& arbetade&han&med&

missionen& på& heltid,& anställd& av& Metodistepiskopalkyrkan& i& USA.& Westin& beskriver&

honom& med& följande& ord:& ”Bland& de& nya,& inom& landet& framträdande&

metodistpredikanterna& voro& de& tidigaste& John& [sic]& Kihlström,& som& i& Stockholm& och&

Göteborg&började&sin&tjänst”.139&Victor&Witting&går&i&sin&biografi&steget&längre&och&kallar&

Kihlström&för&”Sveriges&första&inom&landet&uppreste&metodistpredikant”.140&

En& annan& i& Stockholm& som&kom&att& bli&metodistmissionär& var&Daniel& Salomon& Sörlin&

(1831–88).&Sörlin&kom&ursprungligen&från&Härnösand&där&han&tidigt&deltog&i&pietistiskt&

influerade&läsarmöten.&Enligt&Witting&ska&han&själv&ha&sagt&följande&om&sin&omvändelse:&

En& afton,& då& jag& inträdde& i& rummet,& der& mötet& skulle& hållas,& och& fick& se& det& med& en&
snöhvit&duk&täckta&bordet,&hvarpå&mellan&två&stora&brinnande&ljus&Bibeln,&Psalmboken&
och&’Pretorii&Skattkammare’&lågo,&kom&en&sådan&förskräckelse&öfver&ig&att&jag&tror&icke,&
om&jag&hade&sett&schavotten&framför&mig,&jag&hade&blifvit&mera&bekymrad.&Öppnande&på&
’må4få’& Pretorii& Skattkammare& föllo& mina& ögon& genast& på& ett& stycke& om& den&
’saliggörande& tron’& och& under& läsningen& af& blott& några& rader& gick& ljus& upp& i& min& själ.&
Strålande&af&glädje&utropade&jag&öfverljudt:&’Jag&har&varit&i&mörker&till&min&själ&förut,&men&
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136&Johan&Kihlströms& födelseplats& är& dessutom&okänd& varför& det& inte& går& att& säga& när&
eller&hur&han&hamnade&i&Stockholm&eller&var&han&eventuellt&kan&ha&befunnit&sig&före&år&
1863.&
137&Se&avsnittet&om&Årsmötet&1869&i&kapitel&4.1& för&mer&om&hur& föreningen&hanterade&
Scotts&brev.&
138&Ericson&1895,&sid.&60.&
139&Westin&1956,&sid.&82.&
140&Witting&1904,&sid.&533.&
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nu&har&Gud&tändt&ljus!’&Knappast&voro&orden&uttalade,&förr&än&bön,&gråt&och&rop&hördes&
på&alla&sidor.&Mötet&förvandlades&till&bönemöte;&många&blefvo&frälsta&den&aftonen,&bland&
dem&jag&’eländige,’[sic]&och&ej&förr&än&kl.&3&på&morgonen&kunde&mötet&afslutas.141&

Detta&skedde&när&Sörlin&var&21&år&gammal&och&det&är& intressant&att&hans&omvändelse&

var& pietistisk& likt& John& Wesleys& och& Olof& Hedströms.& 1865& flyttade& Sörlin& sedan& till&

Stockholm&där&han&med&familj&anslöt&sig&till&den&grupp&som&Albert&Ericson&året&därpå&

kom&att&börja&predika&för.&Wittings&berättelse&stöds&indirekt&av&J.&M.&Ericsons&skildring&

som& skriver& följande& om& Sörlin:& ”Han& blef& förd& till& tron& vid& 21& års& ålder& och& var& vid&

tiden& för&sin&anslutning& till&metodistkyrkan&omkring&38&år&gammal.”.142&Uppgiften&om&

åldern& vid& anslutningen& till& metodistkyrkan& stämmer& dock& inte.& Redan& 1868&

medverkar&Sörlin&vid&36&års&ålder&vid&metodistmissionärsföreningens&första&möte&och&

har& då& redan& varit& verksam& som& missionär& en& period& i& Kalmar& och& dessförinnan&

deltagit& i& den& metodistiska& gruppen& i& Stockholm& som& Albert& Ericson& predikade& för&

1866–67.143&Om&hur&Sörlin&hamnade&i&Kalmar&skriver&Ericson&följande:&

Den&nitälskan&för&syndares&omvändelse,&som&han&[Sörlin]&hyste,&och&den&frid&och&fröjd&i&
tron&som&han&åtnjöt,&manade&honom&att&för&dem,&med&hvilka&han&kom&i&beröring&tala&om&
Guds& nåd& i& Kristus.& Innan& han& knapt& visste& det,& var& han& i& full& gång& med& en& andlig&
verksamhet,&som&bar&så&härliga&frukter&och&så&helt&tog&hans&tid&i&anspråk,&att&han,&liksom&
fordom&Matteus& och& Sebedei& söner,& nödgades& lemna& sin& verldsliga& sysselsättning& och&
egna&all&sin&tid&åt&den&större&uppgiften,&att&»förkunna&Guds&rike».144&

Ericsons&beskrivning&bär&drag&av&glorifiering&av&så&väl&Sörlins&person&som&gärning.&Det&

finns& dock& inte& anledning& att& ifrågasätta& händelseförloppet& att& Sörlin& först& kom& till&

Kalmar& i& affärer& och& därefter& blev& missionär.& Motsvarande& berättelse& finns& också& i&

Wittings&biografi.145&

3.2.!Victor/Witting/

Vid& samma& tid&på&andra& sidan&Atlanten&var&en& svenskamerikansk&metodistpastor&vid&

namn& Anders! Gustaf! Victor!Maximus!Witting& redaktör& för& tidskriften& Sändebudet,& en&

amerikansk& tidning& för& metodister& på& svenska.& Victor& Witting& kom& att& bli& en& av& de&
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141&Witting&1904,&sid.&4104411.&
142&Ericson&1895,&sid.&62.&
143&Hurtig& 1968,& sid.& 123.&Witting& 1904,& sid.& 410.& Enligt& Hurtig& föddes& Sörlin& 24& dec&
1831.&Enligt&Witting&föddes&han&den&24&dec&1830&men&då&han&är&den&enda&källan&som&
nämner&det&årtalet&är&det&mindre&troligt&att&det&stämmer.&&
144&Ericson&1895,&sid.&62.&
145&Witting&1904,&sid.&539.&
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viktigaste& aktörerna& för&metodistkyrkans& etablering& i& Sverige.&Han&var&ursprungligen&

från&Malmö& där& hans& fader& varit& kapten& vid&Wendes& artilleriregemente,&modern& var&

dotter&till&en&postmästare&Rydberg&i&Malmö.&Enligt&Westin&gick&Victor&Witting&i&läroverk&

men& tog& aldrig& studentexamen.146&Witting& ska& istället& ”kommit& i& apotekarlära& men&

sedan&begett&sig&till&sjöss&och&tagit&styrmansexamen&i&mitten&av&18404talet”.147&Det&var&

också& på& en& sjöresa& som& Witting& ombord& på& skeppet& Ceres& kom& i& kontakt& med&

erikjansare.148&Björklund&skriver:&

På&skeppet&Ceres&som&på&hösten&1845&förliste&på&Bottenhavet&med&en&grupp&erikjansare&
ombord&på&väg&till&Amerika&hade&Witting&imponerad&av&sektmedlemmarnas&starka&tro&i&
den&hårda&stormen&genomgått&en&andlig&omvändelse.149&

Denna& omvändelse& kom& att& bli& första& steget& på& en& längre& resa& innan&Witting& till& slut&

blev& metodist.& Två& år& senare& kom& han& till& New& York& där& han& deltog& i& ett& av& Olof&

Hedströms& metodistiska& klassmöten& ombord& på& Betelskeppet.& I& sin& minnesteckning&

beskriver&han&mötet&med&följande&ord:&

Der&hölls&klassmöte.&Utom&oss&voro&der&kanske&tjugu&eller&tjugufem&personer,&män&och&
qvinnor,&närvarande&–&eller&inalles&omkring&ett&fyratiotal&–&de&allra&flesta&svenskar.&Men&
der& voro& också& norskar,& danskar,& finnar,& amerikaner& och& två& eller& tre& negrer.& Pastor&
Hedström&sjelf&ledde&klassen,&och&det&gjorde&han&på&gammaldags,&äkta&metodistiskt&sätt&
med&anda&och&lif,&ömsom&talande,&förmanande&eller&tröstande&och&ömsom&jublande.&Man&
vittnade,&bad&och&sjöng,&än&på&svenska&än&på&engelska;&och&man&var&icke&rädd&eller&blyg,&
han& icke& minst,& för& att& nu& och& då& utbrista& i& ett& ljungande& ”halleluja!”& eller& i& ett&
hjertinnerligt&”pris&ske&Gud!”&Det&var&för&mig&ett&underbart&möte!&Hela&min&själ&var&idel&
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146&Westin&1956,&sid.&78.&Enligt&Hurtig&var&Wittings& far&av&gammal& livländsk4finländsk&
adelssläkt.& Hurtig& 1968,& sid.& 21.& Detta& skulle& kunna& utmärka& Witting& från& andra&
svenskamerikanska&metodistmissionärer&vilka&ofta&kom&från&lägre&samhällsklasser.&Det&
faktum&att&han&drog&till&sjöss&och&kom&att&ta&styrmansexamen&pekar&på&att&hans&motiv&
mycket& väl& kan& ha& varit& mer& äventyrliga& än& de& sociala& och& religiösa& motiv& som&
emigranterna&ofta&hade.&
147&Westin&1956,&sid.&78.&
148&Erikjansarrörelsen&var&en& religiös& rörelse&kring&Erik& Jansson& (1808–1850)&som&av&
Svenska&Kyrkan&stämplades&som&sekt,&bland&annat&på&grund&av&dess&syndfrihetslära.&På&
18404talet& emigrerade& därför& 1500& av& anhängarna& tillsammans& med& Erik& Jansson.&
Tillsammans& bildade& de& en& koloni&med& namnet& Bishop&Hill& i& Illinois.& Rörelsen& kom& i&
USA& att& närma& sig& metodismen& och& efter& Janssons& död& 1850& blev& en& stor& del& av&
anhängarna&medlemmar& i&metodistkyrkan.& För&mer&om&Erikjansarrörelsen,& se&Cecilia&
Wejryd.&Läsarna!som!brände!böcker:!Erik!Janson!och!erikjansarna!i!18409talets!Sverige!=!
The!book!burning!lay!readers!:!Erik!Jansson!and!the!Erikjansonists!in!Sweden!during!the!

1840's.&Stiftshistoriska&komm.,&Uppsala,&2002.&
149&Björklund&2005,&sid.&88.&
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uppmärksamhet.& Någonting& sådant& hade& jag& aldrig& tänkt& mig.& Huru& olika& alla& andra&
gudstjänster&jag&någonsin&bevistat!150&

Det& är& tydligt& att& Wtting& i& sin& historieskrivning& vill& betona& sin& senare& metodistiska&

omvändelse&och& tillhörighet.&Därför&poängterar&hans&berättelse& att& han&blev&berörd& i&

sin&själ&samtidigt&som&han&senare&på&samma&sida&skriver:&

Somliga&bland&emigranterna&vittnade&om&frälsning&också&och&fröjdade&sig&i&Herren&öfver&
’syndernas&förlåtelse,’&ehuru&deras&vittnesbörd&eller&bekännelse&icke&hade&samma&rena&
klang&eller&bestämdhet&som&metodisternas.&Oomvänd&som&jag&var,&hade&jag&naturligtvis&
ingenting&att&säga,&men&de&intryck&jag&fick&den&aftonen&äro&icke&utplånade&ännu.&Nej&min&
första&afton&i&Amerika,&på&detta&klassmöte,&glömmer&jag&aldrig.151&

Trots&dessa& starka& intryck&var&Witting&alltså& inte& redo&att& själv&bli&metodist.&Detta& är&

anmärkningsvärt&och&det&finns&därför&anledning&att&ifrågasätta&trovärdigheten&i&denna&

tendentiösa&beskrivning.&

Witting& anslöt& sig& istället& år& 1848& till& erikjansarnas& kollektiv& i& Bishop& Hill.152&Hans&

vistelse&där&kom&att&vara&ett&drygt&år&innan&han&gav&sig&iväg&och&först&i&början&av&1850&

gick& han& med& i& en& lokal& Metodistkyrka.& Det& dröjde& sedan& ytterligare& två& år& innan&

Witting&”för&andra&gången&i&sitt&liv&[gjorde]&en&stark&andlig&erfarenhet”.153&Detta&skedde&

1852&i&New&York&och&Witting&upplevde&sig&nu&kallad&till&predikant.&Två&år&senare&fick&

Witting& sin& första& utnämning& och& 1862& blev& han& redaktör& för& tidningen& Sändebudet.!

Efter&fem&år&som&redaktör&beskriver&Westin&följande&om&Witting:&

[den]& viktigaste& händelsen& för& den& svenska& metodismen& under& detta& år,& 1867,& var&
emellertid& det& långa& besök,& som& den& svensk4amerikanske& metodistpastorn& Victor&
Witting&gjorde&i&hemlandet.154&

Witting&gjorde&denna&resa&privat&men&predikade&ändå&när&han&besökte&metodisternas&

verksamhet& i& Stockholm.& I& Stockholm& mötte& Witting& biskop& Calvin& Kingsley& (1812–

1870)& och& superintendent& Willerud.& Efter& att& biskopen& både& sett& och& tagit& del& av&

behovet& av& metodistiska& pastorer& i& Sverige& vändde& han& sig& till& Witting& som& själv&

beskriver&det&som&hände:&
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152&Björklund&2005,&sid.&89.&Björklund&visar&tydligt&på&den&koppling&som&fanns&mellan&
Erik& Jansson4sekten& och& metodismen& (se& Björklund& 2005,& sid& 89,& not& 231).& Även&
Thunström&nämner&sektens&betydelse,&Thunström&1935,&sid.&28429.&
153&Björklund&2005,&sid.&88.&
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Och&på&direkt& tillfrågan&af&biskopen,&om& jag&ville&stanna& i&Sverige,& svarade& jag:& ’jag&vill&
men&kan&icke,&min&familj&är&i&Amerika&och&jag&är&bunden&vid&Sändebudet.’&–&’Res&efter&din&
familj!’& sade&han,& ’det& öfriga& ombesörjer& jag.’& Jag& svarade&nu&obetingadt& ja,& hvarpå& jag&
förordnades& till& Göteborg.& Detta& var& i& slutet& af& juli& 1867& och& hastande& tillbaka& till&
Amerika& för& att& afhemta& familjen,& ankommo& vi& till& Göteborg& i& början& af& november&
samma&år.155&

Witting& började& verka& i& Göteborg& och& i& april& året& därpå& fick& han& besked& ”från&

Missionsstyrelsen& i& New& York& att& han& utnämnts& till& superintendent& för& arbetet& i&

Sverige”.156&Westin& är& den& som& i& störst& utsträckning& tillskrivit& Witting& ansvaret& för&

metodistkyrkans&etablering&i&Sverige.&Han&skriver&följande:&

Med&Wittings&ankomst&till&vårt&land&börjar&den&nya&epoken&i&den&svenska&metodismens&
historia.&De&första&församlingarna&bildades&i&januari&1868,&en&i&Stockholm&(S:t&Paul)&och&
en& i& Göteborg.& Genom& biskop& Kingsleys& åtgörande& lösgjordes& Sverige& 1868& från&
superintendenten&Willerups&överinseende&och&blev&ett&eget&område&med&Witting&såsom&
superintendent,& emedan& denne,& enligt& Kingsley,& hade& större& kompetens& till& denna&
uppgift& än& den& förre.& Efter& det& första& året& som& superintendent& kunde& han& rapportera&
över&1,300&medlemmar.157&

1868& var& tveklöst& ett& avgörande& år& för& metodismen& i& Sverige.& När& Witting& blev&

superintendent&för&Sverige&hamnade&Sverige&i&fokus&som&missionsland&från&att&tidigare&

ha&varit&ett&av&flera&länder&i&Skandinavien&där&Willerup&dessutom&prioriterat&mission&i&

Danmark&och&Norge&före&den&i&Sverige.&Som&Westin&nämner&i&citatet&ovan&rapporterade&

Witting&över&1&300&medlemmar&efter&sitt& första&år&som&superintendent.&De&numerära&

resultaten&som&tidigare&uteblivit&började&nu&synas.&Detta&var&en&naturlig&konsekvens&av&

de&många&metodistiska&församlingarna&som&bildades&under&1868.&

Den&totala&avsaknaden&av&kvinnor&i&både&källmaterial&och&historieskrivning&om&denna&

tid&stämmer&inte&överens&med&David&Hemptons&teori&om&18004talets&senare&halva&som&

kvinnornas&tid&inom&metodistmissionen.158&

3.3.!Sammanfattning/

I& detta& kapitel& har& den& första& av& tre& faser& i& den& amerikanska& metodistmissionen&

introducerats.&Denna& tid&har&benämnts&pionjärtid&och&varar& fram& till& hösten&1868&då&

missionen& först& organiseras& i& Sverige.& Under& pionjärtiden& kom&metodismen& först& till&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
155&Witting&1904,&sid.&528.&
156&Hurtig&1968,&sid.&21.&
157&Westin&1956,&sid.&79.&
158&Hempton&2005,&sid.&159.&
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Sverige&på&privata&initiativ&av&hemvändande&sjömän&och&emigranter.&Detta&resulterade&

i& mindre& grupper& av& metodister.& Så& småningom& tog& utsända& missionärer& från&

Metodistepiskopalkyrkan& i& Amerika& över& ledningen& av& dessa& grupper.& Den& första& av&

dessa&utsända&missionärer&var&Johan&Peter&Larsson&som&kom&till&Sverige&som&missionär&

redan&1854.&Det&närmsta&decenniet&kom&Larsson&dock&att&främst&vara&verksam&i&Norge&

och&Danmark.&Till&Sverige&kom&sedan&på&18604talet&ett&antal&missionärer&vilka&började&

verka&på&olika&platser& runt&om& i& landet.&Även& svenskar& som& inte& emigrerat&och&blivit&

metodister& i& USA& blev& nu& anställda& som&missionärer.& Den& första& av& dessa& var& Johan&

Kihlström.& Mot& slutet& av& pionjärtiden& anländer& Victor& Witting& som& missionär& till&

Göteborg& och& efter& några& månader& blir& han& utnämnd& till& superintendent& över&

missionen& i& Sverige.& Witting& är& den& enskilde& svenskamerikanske& missionären& som&

betytt& mest& för& organiserandet& av& metodismen& i& Sverige.& Med& Witting& som&

superintendent& påbörjas& organiserandet& av&metodistmissionen& i& Sverige& och& Sverige&

blir& nu& ett& eget& missionsområde& från& att& tidigare& ha& varit& ett& gemensamt& område&

tillsammans&med&Danmark&och&Norge.&Genom&denna& förändring& förändras&relationen&

mellan&Sverige&och&grannländerna&samt&relationen&mellan&organisationen&i&Sverige&och&

Metodistepiskopalkyrkan&i&USA.&Ett&skifte&sker&i&det&transnationella&perspektivet.&I&och&

med& denna& strukturella& förändring& inleds& också& den& andra& fasen& i& den& amerikanska&

metodistmissionen&i&Sverige.&
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4.!Missionstid0

Detta& kapitel& undersöker& utvecklingen& inom& den& amerikanska& metodistmissionens&

andra& fas& i& Sverige.& Denna& fas& har& benämnts& missionstid& och& karakteriseras& av& att&

svenskamerikanska& metodistmissionärer& utsända& av& Metodistepiskopalkyrkan& i&

Amerika&är&verksamma&och&organiserade&i&Sverige&med&syftet&att&sprida&metodismen.&

4.1.!Svenska/MethodistJMissionärJFöreningen/

Torsdagen& den& 17& september& 1868& klockan& tio& samlades& tidigare& nämnda& Victor&

Witting,& Johan& Kihlström,& Alexander& Palm,& Seved& Hansson,& Eric& Carlsson& och& senare&

också&Johan&Peter&Larsson&och&Daniel&Salomon&Sörlin.159&Den&noggranna&noteringen&av&

både&datum&och&klockslag&avslöjar&den& stora&vikt& föreningen&ville& tillskriva& sig& själva&

och& föreningens& bildande.& Det& var& Victor&Witting& som& i& egenskap& av& superintendent&

över& missionen& tagit& initiativ& till& mötet& och& syftet& var& att& bilda& Svenska& Methodist4

Missionär4Föreningen& (SMMF).& Föreningen& bildades& för& att& samordna& och& fördela& de&

metodistiska& missionärerna& över& landet.& Dessutom& skulle& föreningen& fortbilda&

predikanterna& för& ”att& fixera& och& levandegöra& det& metodistiska& budskapet& och& att&

rustas& att& ’ge& skäl& för& det& hopp& som&uti& oss& är’”.160&Enligt&Witting& närvarade& förutom&

nyss& nämnda& sju& predikanter& ”dessutom& åtskilliga& andra& bröder& från& olika& delar& af&

landet”.161&En& av& dessa&måste& ha& varit& Gustaf& Fredengren& (1845–1925)& då& det& första&

mötet& enligt& protokollet& utsåg& honom& till& sekreterare.162&Förutom& de& nyss& nämnda&

medlemmarna& var& en& broder& vid& namn& Wallin& närvarande.& Wallin& utsågs& att&

tillsammans&med&Seved&Hansson&”tala&vid&aftonens&Gudstjänst”.163&Att&det&bara&är&sju&av&

de&närvarande&som&skriftligen&nämns&som&närvarande&beror&förmodligen&på&att&det&var&

dessa& som& räknades& som&medlemmar& i& föreningen.& Enligt& §& 1& utgjordes& föreningens&

medlemmar&av&de&som&var&”emplojerad[e]&som&missionär[er]&i&M.E.&Kyrkans&mission&i&

Sverige”.164&Föreningens& stadgar& antogs& på& detta& konstituerande& möte& under& mötets&
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159&Årskonferensprotokoll&SMMF&1868,&sid.&7,&9.&Sörlin&anlände&mot&slutet&av&den&andra&
sessionen&och&Larsson&först&till&den&femte&sessionen.&
160&Hurtig&1968,&sid.&22.&
161&Witting&1904,&sid.&539.&
162&Årskonferensprotokoll&SMMF&1868,&sid.&1.&
163&Årskonferensprotokoll&SMMF&1868,&sid.&1.&
164&Bilaga&1,&paragraf&1.&
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första& två& sessioner& och& protokollet& är& underskrivet& av& tidigare& nämnda& sju&

missionärer.165&

Föreningens0stadgar0och0organisation0

Den& amerikanska&Metodistepiskopalkyrkan& var& vid& denna& tid& organiserad& i& multipla&

konferenser&vilket&tidigare&nämnts&i&kapitel&2.3.&I&dokumenten&Doctrines!and&Discipline!

of! the! Methodist! Episcopal! Church& (DDMEC)& från& både& 1864& och& 1868& finns&

organisationen& för& Metodistepiskopalkyrkan& beskriven. 166 &Båda& dessa& skrifter&

innehåller& riktlinjer& för& konferensernas& organiserande.& Detta& gäller& för& alla& tre&

konferenser:& The! General! Conference,! The! Annual! Conferences& och& The! Quarterly!

Conference.&Formen&för&riktlinjerna&utgörs&av&frågor&och&svar&enligt&följande&exempel:&

Quest.&3.&How&shall&the&minutes&of&the&Quarterly&Conference&be&kept?&

Answ.& The& Quarterly& Conference& shall& appoint& a& Secretary& to& take& minutes& of& the&
proceedings& thereof,& to& be& recorded& by& the&Recordin& Steward& in& a& book& kept& for& that&
purpose.167&

Dessa&riktlinjer&fyller&en&stadgeliknande&funktion&för&Metodistepiskopalkyrkan&genom&

att& de& styr& hur& och& när& organisationen& ska& mötas& samt& vad& som& ska& behandlas& av&

respektive&konferens.&Det&är&dessa&riktlinjer&som&föreningens&stadgar&jämförts&med.&

Organisatoriskt&innebar&systemet&med&multipla&konferenser&att&kyrkan&var&uppdelad&i&

mindre& geografiska& distrikt& vilka& samlades& till& kvartalskonferenser.& Vid& dessa&

konferenser& samlades& alla& resande& predikanter,& lokalpredikanter,& klassledare& samt&

missionskommittén.168&Utöver& dessa& konferenser& samlades& alla& resande& predikanter,&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
165&Se&bilaga&1&för&dessa&stadgar.&
166&De&amerikanska&årskonferenserna&samlades& i&maj&vart& fjärde&år&varför&det& inte&är&
säkert&att&Witting&hunnit&ta&del&av&1868&års&utgåva&av&konferenshandlingarna&innan&det&
svenska&sammanträdet&ägde&rum&i&september&samma&år.&Handlingarna&gällande&dessa&
frågor&är&dock&identiska&så&när&som&på&några&enstaka&formuleringar&och&mindre&tillägg.&
De& svenska& stadgarna& har& jämförts&med& handlingarna& från& både& 1864& och& 1868& års&
konferenser&men& det& är& primärt& 1864& års& handlingar& som& citeras& då&Witting& och& de&
andra&missionärerna&med& säkerhet&hade& tagit& del& av&dem.&Boken& (Diciplinen)&nämns&
också&i&det&svenska&protokollet&från&1868,&dock&inte&i&samband&med&stadgarna.&
167&DDMEC&1864,&sid.&54.&
168&DDMEC& 1864,& sid.& 53.& De& sistnämnda& fick& dock& bara& närvara& då& missionsfrågor&
avhandlades.&
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både& de& som& var& på& prov& och& de& som& var& i& full& förening,& till& årskonferenser.169&Vart&

fjärde&år&samlades&dessutom&en&representant&för&var&trettionde&resande&predikant&till&

generalkonferens.170&Generalkonferensen&skulle&presideras&av&en&superintendent.!

I&protokollet&från&det&första&svenska&årsmötet&står&det&att&”Broder&Witting&uppläste&ett&

förslag&till&stadgar&för&Föreningen,&hvilket&på&förslag&upplästes&sedermera&paragraf&för&

paragraf”.171&Eftersom& Witting& var& både& initiativtagare& till& föreningen,& missionens&

superintendent&och&den&som&läste&upp&förslaget&är&det&inte&orimligt&att&anta&att&det&var&

han&själv&som&tagit&fram&förslaget.&

Den& svenska& missionsföreningen& verkar& till& en& början& ha& velat& motsvara& både& den&

amerikanska& årliga& konferensen& och& kvartalskonferensen.& Detta& är& inte& orimligt& då&

kontexten&i&Sverige&var&en&annan&och&det&vid&bildandet&av&föreningen&inte&fanns&några&

distrikt& eller&möjlighet& att& bilda& ett& av& staten&erkänt& kyrkosamfund.& Samtidigt& verkar&

någon& form& av& distriktskonferens& ändå& ha& funnits& i& Sverige& då& Johan& Kihlström& blev&

avskild&predikant&vid&en&sådan.&

Formerandet&kan& liknas&vid&den&organisatoriska&utveckling&som&skedde& i&USA&100&år&

tidigare& då&metodismen& först& började& organiseras& där.172&Även&här& etableras& först& en&

konferens& och& så& småningom& distrikt& med& kvartalskonferenser.& Samtidigt& var&

missionen& i& Sverige& redan& från& början& underordnad& generalkonferensen& i& USA& vilket&

skiljer& den& från& utvecklingen& i& USA&hundra& år& tidigare.&Det& är& intressant& att& det& som&

växer&fram&som&en&nationell&kyrka&i&USA&genom&sin&mission&blir&en&global&organisation&

där& missionsfälten& inte& blir& helt& självständiga.& Detta& gör& också& att&

Metodistepiskopalkyrkans& connexionalism& blir& global& till& skillnad& från& den& engelska&

metodismens&vilken&är&nationell.&SMMF&var&därför&globalt&connexionalistisk&genom&att&

de&var&underordnade&generalkonferensen&i&USA&och&inte&genom&att&de& i&sig&själva&var&

connexionalistiska.&
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169&DDMEC&1864,&sid.&48.&
170 &DDMEC& 1864,& sid.& 45.& Representanterna& behövde& också& ha& varit& resande&
predikanter& i& minst& fyra& år& innan& de& kunde& bli& valda& som& representanter& till&
generalkonferensen.&
171&Årskonferensprotokoll&SMMF&1868,&sid.&1.&
172&Se&avsnitt&2.3&om&den&amerikanska&metodismens&historia.&
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En& jämförelse&mellan&DDMEC&1864/68&och&de& svenska& stadgarna&visar&att&de& inte&är&

identiska&samtidigt&som&det&förekommer&stora&likheter.&En&del&strukturella&likheter&är&

sådana& vilka& är& gemensamma& för& de& flesta& föreningar& men& det& finns& också& flera&

signifikanta&likheter&gällande&strukturen&som&är&mindre&generella&och&därmed&visar&på&

ett&nära&släktskap&mellan&organisationerna.&

I&avsnittet&om&årsmötena&står&det&att&dessa&ska&närvaras&av&”All&the&Traveling&Preachers&

–&both&those&who&are&in&full&connection,&and&those&who&are&on&trial.”.173&Medlemmarna&

utgörs&av&de&aktiva&predikanterna&i&rörelsen&och&bygger&på&en&representationsprincip.&

Enligt&de&svenska&stadgarna&är&det&de&som&är&”emplojerad[e]&som&missionär[er]&i&M.E.&

Kyrkans&mission& i& Sverige”& som& utgör& föreningens&medlemmar.174&Det& var& alltså& inte&

vem&som&helst&som&kunde&bli&medlem&utan&de&som&var&accepterade&som&missionärer&av&

kyrkan& i& USA& samt& av& föreningen& i& Sverige.& Stadgarna& anger& inga& andra& kriterier& för&

medlemmar&varför&även&kvinnor&borde&ha&kunnat&antas&som&medlemmar.&Avsaknaden&

av& kvinnor& i& källmaterialet& är& dock& lika& tydligt& under& missionstiden& som& under&

pionjärtiden& och& det& är& dessutom& genomgående& i& den& svenska& metodismens&

historieskrivning&från&denna&tid.175&I&Metodistkyrkans&minnesskrift&till&1004årsjubiléet&

1968& finns& ett& fåtal& kvinnor& medtagna& i& listan& över& pastorer.& Alla& dessa& kvinnliga&

pastorer&är&dock&födda&först&på&19004talet&och&omfattas&inte&av&denna&studie.&&

Avsaknaden& av& kvinnliga& medlemmar& är& speciellt& anmärkningsvärt& ur&

representationssyfte& då& kvinnor& i& de& lokala& församlingarna& var& numerärt& över4

representerade&i&förhållande&till&männen.176&
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173&DDMEC&1864,&sid.&48.&
174&Bilaga&1,&sid.&1.&
175&Tre&kvinnor&nämns&vid&ett&tillfälle&i&1873&års&protokoll.&För&mer&om&detta&se&avsnitt&
4.2.&
176&Victor& Englund.& ”Metodismen& i& Kalmar& 186841901”.& Opubl.& C4uppsats& i& Historia,&
Högskolan&i&Kalmar&HT&2008.!Englund&konstaterar&i&sin&C4uppsats&att&maktstrukturen&
inom&metodistförsamlingen& inte& återspeglade&den& sociala& strukturen.& I& en& jämförelse&
med&församlingen&i&Eskilstuna&gällde&samma&sak&även&där.&Då&metodismen&globalt&sett&
lockat&kvinnor& i&högre&grad&än&män&finns&det& ingen&anledning&att& ifrågasätta&att&detta&
inte&skulle&gälla&övriga&församlingar&i&Sverige&vid&denna&tid&och&därmed&är&det&sannolikt&
att&det&även&gällde&för&den&svenska&metodismen&i&stort.!
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Paragraferna&&§&2&och&§&10411&i&de&svenska&stadgarna&rör&superintendentens&funktion&

under& årsmötet& samt& hur& dennes& eventuella& frånvaro& ska& hanteras& och& innehållet& är&

direkt&inspirerat&av&den&amerikanska&versionen&gällande&the!General!conference:!

4.&One&of& the& general& superintendents& shall& preside& in& the&General& Conference;& but& in&
case& no& general& superintendent& be& present,& the& General& Conference& shall& choose& a&
president&pro!tem.177&

Att& föreningens& struktur& är& inspirerad& av& den& amerikanska& organisationen& är& inte&

konstigt&med&tanke&på&hur&nära&de&stod&varandra&vid&denna&tidpunkt.&

De& svenska& stadgarna& innehåller& också& paragrafer& som& är& unika& för& den& svenska&

kontexten.& Av& speciellt& intresse& är& §& 12418& samt& §& 31.& Dessa& paragrafer& reglerade&

medlemmarnas&ekonomiska&och&närvarorelaterade& förpliktelser&gentemot& föreningen&

samt&regler& för&resor.178&Alla&medlemmar&ska&enligt&§&12&redovisa&sina&resekostnader&

vilka&sedan&fördelas&jämt&på&föreningens&medlemmar.&Medlemmar&som&utebliver&från&

mötet&ska&enligt&§&14& likväl&betala&sin&andel&såvida& inte& föreningens&majoritet&befriar&

honom& från& ansvaret.& Innehållet& i& dessa& paragrafer& är& mycket& konkret& och& visar& på&

stark& solidaritet& mellan& medlemmarna.& Paragraf& 31& visar& också& att& medlemskapet& i&

föreningen& krävde& en& ekonomisk& investering& i& densamma.& Det& är& enligt& stadgarna&

tydligt& att& föreningens& sammankomster& var& obligatoriska& och& skulle& prioriteras.& För&

medlemmarna&innebar&medlemskapet&i&föreningen&en&överlåtelse&i&linje&med&den&som&

metodisternas& lokala& medlemskap& i& församlingen& innebar.& Att& medlemskapet& i&

praktiken&dessutom&var&obligatoriskt&för&de&utsända&missionärerna&visar&på&en&strävan&

efter&enhet&inom&missionen.&Utrymmet&för&egen&prägel&på&missionen&var&därmed&litet.&

Regleringen& av& medlemmarnas& resor& visar& också& på& tydligt& ansvarstagande& för& hur&

föreningens&pengar&skulle&användas.&

Paragraf&§&20&klargör&föreningens&huvudändamål&och&§&21&poängterar&vikten&av&denna:&

§& 20.& Föreningens& hufvudändamål& är& att& afhandla& theologiska& ämnen,& examinera& de&
bröder& som& emplojeras& i& missionerna& samt& rådgöra& med& hvarandra& rörande& sådana&
frågor,&som&kunna&vara&af&allmänt&intresse&för&Guds&sak.&

§& 21.& Hvarje&medlem&måste& hafva& en& skrifven& afhandling& vid& hvarje& årsmöte& rörande&
något& ämne,& som& han& af& den& dertill& bestämda& kommittén& blifvit& sig& ålagd.& Uraktlåter&
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177&DDMEC&1864,&sid.&46.&Jämför&med&Bilaga&1,&sid&1.&
178&Bilaga&1,&sid.&243.&



&

&
45&

någon& detta,& då& han& får& sig& ämnet& tillagdt&minst& 2&månader& före&mötets& begynnande,&
böte&20&Rdr&Rmt,&hvilken&summa&tillfaller&föreningens&kassa.179&

Detta&huvudändamål&för&föreningen&återfinns&inte&i&DDMEC.&DDMEC&är&i&sig&ett&större&

dokument&innehållande&mer&än&bara&riktlinjer&för&kyrkans&organisation.&Av&intresse&är&

den&sektion&som&innehåller&trosartiklar.180&Denna&sektion&relaterar&indirekt&till&SMMF:s&

huvudändamål&att&avhandla&teologiska&ämnen&då&de&ämnen&som&tas&upp&i&de&allra&flesta&

fall&återfinns&i&sektionen&med&trosartiklar&i&DDMEC.&

Huvudändamålet& att& avhandla& teologiska& ämnen& är& dessutom& direkt& relaterat& till&

examinationen& av& medlemmarna.& Eftersom& missionärernas& teologiska& kunskaper&

varierade&var&detta&superintendentens&enda&chans&att&avgöra&huruvida&missionärerna&

stod&för&en&teologi&som&låg& i& linje&med&moderkyrkans.&Samtidigt& fyllde&examinationen&

en&formerande&funktion&för&föreningen&då&allas&åsikter&var&likvärdiga&vid&omröstningen&

om& avhandlingarnas& godkännande.& Omröstningen& föregicks& dock& av& en& diskussion.&

Generellt&kan&sägas&att&äldre&missionärer&som&stod&högre& i&ämbetshierarkin& lovordas&

och& antas& utan& anmärkningar& i& högre& utsträckning& än& nya& yngre&missionärer.& Det& är&

värt&att&notera&att&avhandlandet&av&teologiska&ämnen&på&detta&sätt&inte&var&något&som&

praktiserades& i& den&amerikanska&organisationen.181&Å& andra& sidan&var& examinationen&

av&bröderna&en&central&del&även& i&den&amerikanska&organisationen&även&om&den& inte&

gick&till&på&samma&sätt.&Detta& fokus&på&examination&är& förmodligen&en&konsekvens&av&

den& metodistiska& tyngdpunkten& på& disciplin.& Liksom& församlingarnas& medlemmar&

prövades&i&de&lokala&församlingarnas&klasser&prövades&missionärerna&i&den&nationella&

föreningen.&

Även& i& föredragningslistan& syns& likheter& mellan& den& svenska& och& den& amerikanska&

organisationen.& Enligt& den& svenska& arbetsordningen& var& tredje& och& fjärde& frågan&

följande:&

3.! Skola&ni&företaga&examina&nu?&Nb.&Wid&examina&examineras&1sta&Årets&klass&
först,&derefter&2dra,&så&3dje&sist&4de.&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
179&Bilaga&1,&sid.&2.&
180&DDMEC&1864,&sid.&15427.&
181&Detta&beror&förmodligen&på&organisationens&storlek&samt&att&behovet&inte&fanns&på&
samma&sätt&då&kyrkan&där&varit&formerad&i&nästan&100&år.&
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4.! Äro&ni&färdiga&att&höra&afhandlingarna&nu?&Nb.&Man&begynner&med&de&yngsta&
och&går&uppföre.182&

Motsvarigheter& till& dessa& punkter& i& arbetsordningen& i& den& amerikanska&

arbetsordningen&för&kvartalskonferenser:&”Will&you&now&attend&to&the&examination&of&

character& and& the& renewal& of& licenses?”.183&Den& svenska& frågan& om& “Rapporter& om&

församlingarnas& tillstånd.”& har&motsvarigheter& i& arbetsordningen& för& både& den& årliga&

konferensen& och& kvartalskonferensen& där& statistiska& och& ekonomiska& rapporter&

samlades&in.184&

Den&svenska&frågan&om&församlingarnas&tillstånd&blev&allt&mer&omfattande& i& takt&med&

att&den&svenska&missionen&växte.& I&denna& fråga&rymdes&också&motsvarigheten&till&den&

amerikanska&organisationens&sextonde&punkt:&”Where&are&the&Preachers&stationed&this&

year?”.185&Förutsatt& att&det& inte& fanns&några&övriga& frågor&avslutades&de&båda& listorna&

med&ett&beslut&om&var&nästa&årsmöte&skulle&hållas.186&

En& intressant& punkt& som& är& unik& för& den& svenska& föreningen& är& punkt& nr& 8:& ”Nya&

medlemmars& intagande”.187&Denna& punkt& gav& den& svenska& föreningens& medlemmar&

möjligheten&att& själva& ta& in&nya&medlemmar.&Förmodligen&var&detta&en& formell&punkt&

för& att& kunna& välja& in& nya& missionärer& men& det& visar& också& att& den& svenska&

organisationen& redan& från&början&hade& viss& självständighet& eftersom&de& själva& kunde&

utse&och&anställa&nya&missionärer&vilket&var&fallet&med&Johan&Kihlström&som&valdes&in&

som&medlem&redan&1868.188&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
182&Årskonferensprotokoll&SMMF&1868,&sid.&7.&
183&DDMEC&1864,&sid.&59.&
184&DDMEC&1864,&sid.&50451,&56458.&
185&DDMEC&1864,&sid.&52.&
186&Årskonferensprotokoll&SMMF&1868,&sid.&7&samt&DDMEC&1864,&sid&52.&
187&Årskonferensprotokoll&SMMF&1868,&sid.&7.&
188&Anmärkningsvärt& vid&detta& första& årsmöte& är&dock& att& frågan&om&nya&medlemmar&
inte&tas&upp&i&protokollet.&Första&gången&det&därför&tas&upp&nya&medlemmar&är&istället&i&
början&av&1869&års&möte.&Då&är&det&dessutom&en&av&de&första&frågorna&vilket&känns&mer&
rimligt&då&dessa&medlemmar&då&kan&delta&fullt&ut&i&det&flera&dagar&långa&årsmötet.&
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Årsmötet018680

Det& första& årsmötet& för& den& metodistiska& missionsföreningen& behandlade& enligt&

protokollet&åtta& teologiska&avhandlingar.&Avhandlingarna& finns& inte&bevarade&men&de&

ämnen&som&avhandlades&samt&vem&som&skrev&vad&finns&protokollfört:&

•! A.&Palm&–&Sann&bättring.189&

•! Seved&Hansson&–&Christi&Gudom.190&

•! Daniel&S.&Sörlin&–&Rättfärdiggörelsen&genom&tron.191&

•! J.&Kihlström&–&Nya&Födelsen.192&

•! A.&Carlsson&–&Helgelsen.193&

•! J.&P.&Larsson&–&Tron,&dess&natur,&föremål&och&följder.194&

•! V.&Witting&–&En&Methodist4Predikants&qualifikationer&och&skyldigheter.195&

•! Nilson&–&Kärleken.196&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
189&Årskonferensprotokoll&SMMF&1868,& sid.&8.&Denna&avhandling&antogs&med&notering&
att&den&mer&vidrört&trons&än&bättringens&frukter.&Diskussionen&ledde&till&att&J.&Kihlstöm&
ställde& frågan& ”Är&människan& sårad& förut& eller& såras& hon& först& när& sanningens& svärd&
träffar&hennes&själ?”&vilken&efter&diskussion&besvarades&med&”Synden&var&väl&i&verlden&
innan&lagen&kom,&men&der&ingen&lag&är,&der&aktas&icke&synden.&Och&är&det&således&Guds&
lag&som&upptäcker&synden&och&sårar&samvetet.”&
190&Årskonferensprotokoll&SMMF&1868,&sid.&8.&Avhandlingen&antogs&utan&kommentar.&
191&Årskonferensprotokoll&SMMF&1868,&sid.&849.&Avhandlingen&antogs&utan&kommentar.&
192&Årskonferensprotokoll& SMMF& 1868,& sid.& 9410.& Avhandlingen& antogs& först& utan&
kommentar&men&dagen&efter&väcktes&diskussion&kring&uttrycket&”döpelsen&är&ett&tecken&
på&den&nåd,&barnet&sedan&ger”&som&förekom&i&avhandlingen.&Detta&ledde&till&frågan&”Är&
Döpelsen&ett&tecken&och&bekräftelse&på&den&nåd,&hvari&barnet&står&eller&är&den&ett&medel&
hvarigenom& nåden& skänkes& eller& meddelas& barnet?”.& Svaret& blev& till& slut:& ”Emedan&
Christus&genom&sin&försoningsdöd,&har&igenlöst&alla&menniskor&,&och&sjelf&säger:&’barnen&
höra&himmelriket&till’,&så&måste&barnen&på&grund&af&Jesu&död&och&ord&stå&i&nåd&hos&Gud,&
antingen&de&äro&döpta&eller&ej&och&således&vara&delaktiga&af&nåden,&hvarför&dopet&icke&
kan&vara&medel&hvarigenom&nåden&skänkes&barnet,&men&väl&tecken&och&insikt&på&att&det&
står&i&nåd&hos&Gud”&(sid&10411).&
193&Årskonferensprotokoll&SMMF&1868,&sid.&9.&Avhandlingen&antogs&utan&kommentar.&
194&Årskonferensprotokoll&SMMF&1868,&sid.&10.&Avhandlingen&antogs&utan&kommentar.&
195&Årskonferensprotokoll&SMMF&1868,&sid.&10.&Avhandlingen&antogs&utan&kommentar.&
196&Årskonferensprotokoll&SMMF&1868,&sid.&17.&Avhandlingen&antogs&utan&kommentar.&
Det&är&oklart&vilken&Nilsson&det&är&som&lägger&fram&denna&och&varför&han&har&fått&skriva&
en& avhandling& utan& att& vara&medlem.& Värt& att& notera& är& också& att& denna& avhandling&
upplästes& och& antogs& i& slutet& av& den& sjunde& sessionen& vilket& var& långt& senare& än& de&
övriga.&
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De&ämnen&som&de&sju&avhandlingar&behandlar&är&typiska&för&metodismen.&Framförallt&

är&det&helgelsen&och&den&kristna&trons&liv&samt&omvändelsens&innebörd&som&behandlas.&

Wittings&avhandling&anknyter&till&metodismens&disciplinära&sida.&

Efter& avhandlingarna& avlades& rapporter& från& missionsstationerna.& Av& dessa& var& alla&

utom&Karlskrona&representerade&av&respektive&missionärer.&Metodisterna&i&Karlskrona&

saknade& vid& denna& tidpunkt&missionär& och& hade& därför& sänt& en& skriftlig& rapport& om&

läget.&De&bad&också&att&en&missionär&snarast&skulle&sändas&dit.&

Bild&1.!Extrakt&av&Stations4Rapporter&i&SMMF&1868.&

&

Källa:&&Årskonferensprotokoll&SMMF&1868,&sid.&15.&

Ovanstående&extrakt& (bild&1)&ger&en&god&överblick&över&den&metodistiska&missionen& i&

Sverige& vid& tiden& för& bildandet& av& SMMF.& Missionsföreningen& noterade& 424&

medlemmar&fördelat&på&sju&föreningar&med&lika&många&missionärer.&Speciellt&noterbart&

är& att& Karlskrona&med& sina& två& föreningar& var& den& tredje& största&missionen& trots& att&

någon&missionär&ännu&inte&blivit&stationerad&där.&

Som&övrig& fråga& föreslog&Hansson&därefter:& ”att&det&måtte&diskuteras&om&möjligheten&

och&bästa&sättet&att& få&en&Tidning&redigerad&och&utgifven.&Nyttan&och&nödvändigheten&

insågs& af& alla& de& församlade”.197&Dessutom& hade& en& skrivelse& inkommit& från& Norra!

Helsinglands!Arbetar9Förenings! styrelseledamöter& med& önskan& om& ”utgifvandet& af& ett&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
197&Årskonferensprotokoll&SMMF&1868,&sid.&16.&
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Religiöst,& moraliskt& och& ekonomiskt& Weckoblad& till& allmogens& upplysning”. 198&

Protokollet&har&lämnat&följande&redogörelse:&

Saken&diskuterades&en&längre&stund&och&blef&slutliga&resultatet&att&för&närvarande&ingen&
möjlighet&var&att&utgifva&ett&Veckoblad,&men&beslöts&att&vid&nyåret&börja&med&utgifvandet&
af&en&månadsskrift& i&uteslutande&religiös&tendens,&och,& för&att&vina&prenumeranter,&bör&
hvarje&missionär& inom& sin& krets& verka& för& saken& och& före& den& 1&December& till& Pastor&
Witting&insända&Prenumerations4Listorna.199&

Det&beslutades&också&att& föreningens&medlemmar&skulle&avstå&en&del&av&sin& lön&varje&

kvartal&till&en&grundfond&på&500&Rdr&Rmt&för&tryckande&av&böcker.&De&samlade&också&in&

60& Rdr& Rmt& för& att& kunna& ”begära& och& utlägga& tillstånds4bevis& för& Tidningens&

utgifvande”.200&Namnet& på& tidskriften& bestämdes& till& Lilla! Sändebudet& och& det& första&

numret&gavs&sedan&ut& i& januari&1869.&Namnvalet&motiveras&varken&i&tidskriften&eller& i&

årsmötesprotokollet& men& det& anspelar& uppenbarligen& på& den& svenskamerikanska&

metodisttidskriften&Sändebudet&som&Witting&var&redaktör&för&i&Chicago&innan&han&kom&

till&Sverige.201&Att&den&kallades&Lilla&återspeglar&rollen&som&missionen&i&Sverige&hade&i&

förhållande&till&moderkyrkan&i&USA.&

Efter&att&Pastor&Witting& sedan& läst& ett&brev& från&Pastor&Willerup& i&Köpenhamn&hände&

följande:&

Derefter& upplästes& af& Pastor& Witting& Studie4Kursen& för& första& året:& Biblen& enligt&
Diciplinen,&Grundrits& till&Theologien&till&hälften,&Diciplinen,&(Trons&artiklar&&&allmänna&
reglerna).& engelska& innanläsning,& Svenska& språket,& En& skrifven& afhandling&
gramatikaliskt& på& Svenska& språket.& Genomläses:& Sammandrag& af& Methodismen,&
Grunden& för& att& blifva& Methodist,& Stenarnas& Wittnesbörd,& Kurts& Kyrkohistoria,& samt&
Fädernelandets&Historia.202&

Innehållet&i&studiekursen&är&intressant&på&flera&sätt.&Trons&artiklar&&&allmänna&reglerna&

är& både& avsnitt& i& DDMEC& och& tillhör& således& Metodistepiskopalkyrkans&

grunddokument.&Den& femte& trosartikeln& lyder!The!Sufficiency!of!the!Holy!Scriptures!for!

Salvation& och& påminner& om& Bibeln! enligt! Disciplinen,& vilken& skulle& examineras.203&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
198&Årskonferensprotokoll& SMMF& 1868,& sid.& 16.& Detta& är& ett& bra& exempel& på& de& goda&
relationer&som&rådde&mellan&arbetarrörelse&och&frikyrka&vid&denna&tid.&
199&Årskonferensprotokoll&SMMF&1868,&sid.&16417.&
200&Årskonferensprotokoll&SMMF&1868,&sid.&19.&
201&Beslut& om& namnet& togs& dock& i& årsmötet& efter& förslag& av& Palm,& sekunderat& av&
Kihlström&(Årskonferensprotokoll&SMMF&1868,&sid.&20).&
202&Årskonferensprotokoll&SMMF&1868,&sid.&20.&
203&DDMEC&1864,&sid.&16.&



&

&
50&

Eftersom&den&dock&nämns&utöver&trosartiklarna&fanns&det&förmodligen&en&mer&utförlig&

text& om&detta&utöver& trosartikeln& i&DDMEC.204&Att& både&det& svenska&och&det& engelska&

språket& studerades& bekräftar& än& en& gång& den& nära& relationen& mellan& missionen& i&

Sverige& och& moderkyrkan& i& USA.& De& svenskamerikanska& missionärer& som& reste& till&

Sverige& hade& i& flera& fall& inte& vistats& i& hemlandet& på& många& år& och& behövde& troligen&

förbättra& sina& kunskaper& i& svenska.& Detsamma& gällde& de& nya& missionärer& som&

rekryterades& i& Sverige& och& förmodligen& behövde& förbättra& sina& kunskaper& i& engelska&

för&att&kunna&ta&del&av&metodistisk&litteratur&på&engelska.&Att&Kurtz&kyrkohistoria&samt&

Grundrits& till& Theologien& lästes& visar& att& kunskap& värderades& högt& och& att& inte& bara&

metodistiska& skrifter& användes.205&Även& Fädernelandets& Historia& är& intressant& i&

sammanhanget&och&visar&att&missionärerna&var&måna&om&att&känna&till&den&historiska&

kontexten&för&missionsfältet&där&de&verkade.&

Det&är&tydligt&att&Witting&hade&för&avsikt&att&samla&missionen&och&se&till&att&den&inte&tog&

sig& lokala&uttryck& som&avvek& från&den&officiella&hållningen.& Samma&mönster& syns&när&

han&på&slutet&av&mötet&tar&upp&gudstjänstfrågan:&

Med& afseende& på& Gudstjerna& [sic]& inom& de& samteliga&missionerna& föreslogs& af& Pastor&
Witting& att& likhet& och& enhet& att& gå& tillväga& med& hänsyn& till& form& och& sätt& må& blifva&
rådande& inom& alla& församlingarna& och& beslöts& att& Diciplinen& i& detta& fall& skall& noga&
efterföljas;& samt& att& Församlingarne& å& sin& sida& vänjas& vid& att& stå& under& sången,& sitta&
under&predikan&och&knäfalla&under&bönen.206&

Detta&sker& fem&år& innan&den& första&kyrkobokskommittén& tillsätts.207&Hänvisningen& till&

Diciplinen& (DDMEC)& syftar& här& på& dess& tredje& kapitel& om& nådemedel.& Där& behandlar&

första& sektionen& riktlinjer& för& den& offentliga& gudstjänsten.208&Något& så& konkret& som&

instruktioner& för& när& församlingen& bör& stå,& sitta& respektive& knäfalla& saknas& dock.&

Däremot&tas&sång,&predikan&och&bön&upp&som&vitala&delar&av&gudstjänsten&tillsammans&

med&bibelläsning,&välsignelsen&och&nattvardsfirande.209&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
204&DDMEC&1864,&sid.&16.&
205&Johann&Heinrich&Kurtz&&&Anders.&Blomstrand.&Lärobok!i!kyrkohistorien.&Lund,&1850.&
206&Årskonferensprotokoll&SMMF&1868,&sid.&20.&
207&Se&kapitel&5.2.&
208&DDMEC&1864,&sid.&41.&
209&DDMEC&1864,&sid.&41442.&
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Vid&årsmötet&1869,&vilket&hölls&i&Göteborg&den&30&juni,&hade&verksamheten&fördubblats.&

Antalet&missionärer&var&nu&14,&antalet&medlemmar&929&och&verksamhet&fanns&nu&på&24&

platser& fördelat&på&10& föreningar.210&Statistiken& innehåller&också&uppgifter&om&antalet&

prenumeranter&på&Lilla!Sändebudet&vilka&nu&uppgick&till&408&stycken.&

Av&de&medlemmar&som&närvarat&vid&årsmötet&1868&närvarar&alla&utom&Eric&Carlsson&

1869.&Sex&nya&medlemmar&antogs:&F.&O.&Wallin,&G.&Fredengren,&J.&Nilson,&J.&P.&Danielson,&

L.& G.& Berglund& och& N.& J.& Nilson.211&Av& dessa& är& Wallin,& Fredengren& och& en& Nilsson&

omnämnda& redan& i& protokollet& från& 1868& men& då& ännu& inte& som& medlemmar.&

Arbetsordningen& är& densamma& som& vid& föregående& möte& och& fråga& fyra& gällande&

avhandlingar&och&fråga&sex&rörande&verksamheten&i&landet&behandlas&växlande&genom&

hela&mötet.&Avhandlingarna&som&lades&fram&behandlade&i&flera&fall&samma&ämnen&som&

föregående&års&möte&men&nu&av&andra&personer.&Ämnen&som&återkom&var&bland&annat&

Helgelsen,&Nya!födelsen& (två& avhandlingar&med& denna& titel& lades& fram),&Rättfärdighet!

genom!tron&och&Den!bättring,!som!är!inför!Gud.212&

Antalet&avhandlingar&och&rapporter&som&behandlas&är&fler&till&antalet&vid&detta&möte&än&

vid& föregående& årsmöte,& en& naturlig& konsekvens& av& att& verksamheten& fördubblats&

under&de&tio&månader&som&förflutit&mellan&mötena.&Vid&detta&möte&syns&också&för&första&

gången&metodisternas&egen&historiemedvetenhet.&På& förslag&av&Witting&beslutades&att&

varje&missionärs&historiska&rapport&skulle&inkomma&före&varje&möte&och&arkiveras&”för&

kommande& tider”.213&Dessutom& föreslog& Witting,& sekunderat& av& Kihlström& och& N.& J.&

Nilson,& ett& förslag& vilket& ledde& till& att& det& ”beslöts& att& hvarje&missionär,& emplojerad& i&

missionens& tjänst,& skall& till& nästa& årsmöte& inkomma& med& en& Kort,& skriftlig& biografi,&

upptagande&de&viktigaste&händelserna& i& hans& lif,& hans&omvändelsehistoria,& samt&huru&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
210&Årskonferensprotokoll&SMMF&1869,&sid.&10.&
211&Årskonferensprotokoll&SMMF&1869,&sid.&1.&
212&Den& sistnämnda& relaterar& till& Alexander& Palms& tidigare& avhandling& om& Sann!
bättring.&
213&Årskonferensprotokoll&SMMF&1869,&sid.&10.&
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Gud& fört& honom& i& missionens& tjänst.”.214&Tyvärr& finns& inget& av& detta& material& idag&

bevarat&i&Metodistkyrkans&i&Sverige&arkiv.&

På&mötets&tredje&dag&välkomnades&en&ny&medlem&i&föreningen&–&Bengt&August&Carlson.&

Carlson&var&ännu&en&i&raden&av&svenskamerikaner&som&blivit&omvänd&på&Betelskeppet&i&

New& York& efter& att& han& emigrerat& till& USA& 1861.& Nu& hade& han& blivit& utsedd& som&

metodistmissionär&av&biskop&Kingsley&och&kom&därför&till&Sverige.215&Det&beslutades&att&

han& direkt& efter& årsmötet& skulle& sändas& till& Karlskrona& vilka& ännu& inte& fått& någon&

missionär.&

Rapporteringen& av& verksamheten& var& vid& detta&möte&mer& utförlig& än& vid& föregående&

möte&då&det&nu&fanns&betydligt&mer&att&rapportera.&En&sammanställning&gjordes&(bild&2)&

där&statistik&och&ekonomi&för&de&olika&missionsplatserna&redovisades.&

& &

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
214&Årskonferensprotokoll& SMMF& 1869,& sid.& 10.& Enligt& §& 28& i& föreningens& stadgar&
behövde& ett& förslag& sekunderas& av& ytterligare&minst& en&medlem& innan& det& kunde& tas&
upp&till&behandling&och&omröstning.&
215&Westin&1956,&sid.&82.&
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Bild&2.!Extrakt&av&Stations4Rapporter&i&SMMF&1869.&

&

Källa:&Årskonferensprotokoll&SMMF&1869,&sid.&10.&

Sammanställningen& i& bild& 2& visar& hur& metodismen& nu& förutom& i& kuststäderna& även&

börjar&spridas& i& inlandet.&Utvecklingen& i&Örebro& lyfts& fram&som&speciellt& framgångsrik&

vilket& också& syns& i& statistiken.& Örebro& tillsammans& med& Wingåker& är& nu& den& tredje&

största&missionen&i&Sverige&sett&till&antalet&medlemmar.&

Witting& väckte& under& årsmötets& femte& session& frågan& ”hvad& dem& vore& att& göra& i&

händelse& på& någon& plats& kyrkoråd& skulle& förbjuda& någon& eller& några& af& oss& att&

predika”.216&Beslut& togs& att& vid& en& sådan& situation& fortsätta&predika& tills& någon&annan&

broder& anlände& och& kunde& ta& över.& Alternativt& kunde& missionären& på&

superintendentens& befallning& lämna& platsen.& Att& skicka& dit& en& ny& predikant& var& en&

pragmatisk&lösning&som&visar&att&metodisterna&i&viss&mån&strävade&efter&att&följa&lagen.&

Samtidigt& ansåg& de& uppenbarligen& att& det& var& viktigare& att& predika& än& att& följa& lagen&

genom&att&trotsa&den&till&dess&att&en&annan&predikant&anlänt.&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
216&Årskonferensprotokoll&SMMF&1869,&sid.&6.&
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Det& visade& sig& sedan& vid& rapporteringen& att& en& sådan& situation& redan& uppstått& i&

Mönsterås& där& Fredengren& mött& motstånd& ”af& s.& k.& kristna”& och& blivit& utredd& och&

slutligen& förbjudits& att& predika& av& kyrkorådet. 217 &Verksamheten& hade& därefter&

övertagits&av&Danielson.&Det&är&möjligt&att&Witting,&i&egenskap&av&superintendent,&hade&

kännedom&om&denna&situation&sedan&tidigare&och&att&den&var&det&som&fick&honom&att&ta&

upp& frågan.& Formuleringen& ”s.& k.& kristna”& säger& någonting& om&metodisternas& syn& på&

Svenska&kyrkan&och&hur&de&såg&på&sig&själva&vid&denna&tidpunkt.&Witting&väckte&under&

mötet& också& frågan& om& ”att& betrygga& egenrätten& af& innehavarne& och& framledes&

blifvande&hus&och&fastigheter”&för&missionen.218&Hittills&samlades&metodisterna&i&hyrda&

lokaler.& Bengt& August& Carlsson& skriver& följande& om& sin& första& tid& i& Karlskrona& 1869:&

”Vår& första&predikolokal& i&Karlskrona&var& ganska& skröpplig,&nästan& lik& ett&uthus,&men&

det&oaktat&bröt&en&god&och&jämn&väckelse&ut,&som&pågick&nära&ett&helt&år.”.219&Den&krassa&

beskrivningen&av&lokalen&kan&mycket&väl&bero&på&att&citatet&är&hämtat&från&det&kapitel&

som& föregår& berättandet& om& bygget& av& den& första& metodistkyrkan& i& Sverige& vilken&

ersatte& nyss& beskrivna& lokal.& Det& är& intressant& att& en& fråga& kring& ägande& väcktes& så&

tidigt& som& 1869& och& det& vittnar& om& vart& missionen& var& på& väg.& Redan& här& kan& den&

kommande&kyrkobildningen&anas.&Den&första&kyrkobyggnaden&som&metodisterna&kom&

att&äga&i&Sverige&var&dock&inte&den&kyrkan&som&byggdes&i&Karlskrona&utan&ett&lutherskt&

missionshus&i&Kalmar.220&Detta&övertogs&i&november&1868&av&församlingen&i&Kalmar.&

En& viktig& fråga& som& lyftes& på& årskonferensen& 1869& var& det& brev& som& George& Scott&

samma&år&publicerat&i&Väktaren.&I&brevet&skrev&George&Scott&bland&annat:&

Jag&finner&att&methodisterna&i&Sverige&nu&icke&hysa&någon&tvekan&att&göra&proselyter&från&
den& svenska&nationalkyrkan,&och&att&bilda& församlingar&af& sitt& eget& religionssamfund& i&
Sverige.&Jag&önskar&att&man&må&tydligt&förstå,&att&dessa&methodister&icke&stå&i&förbindelse&
med& de& weslyanska& methodisterna& i& England,& utan& tillhöra& den& methodistiska&
episkopalkyrkan& i& Amerika,& ett& stort& och& inflytelserikt& religionssamfund,& till& sitt&
ursprung&detsamma& som&de&brittiske&methodisterna,&men&nu& fullkomligen& skilda& från&
dessa&i&hvarje&hänseende,&utom&i&vänligt&umgänge.221&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
217&Årskonferensprotokoll&SMMF&1869,&sid.&8.&
218&Årskonferensprotokoll&SMMF&1869,&sid.&7.&
219&Bengt&August&Carlsson.&Minnen!ur!mitt!liv:!självbiografi.&Stockholm&1921,&sid.&33.&
220&Göran&Alm.&Enkel!men!värdig:!metodistisk!kyrkoarkitektur!i!Sverige!186991910.& Nya&
bokförlags&aktiebolaget,&Diss.&Stockholm&:&Univ.,Stockholm,&1974,&sid.&55.&
221&Årskonferensprotokoll&SMMF&1869,&sid.&4.&
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Mötet& beslutade& att& tillsätta& en& kommitté& att& svara& på& brevet& vilket& också& gjordes.&

Svaret&blev&en&”formlig&protest&…&då&de&uttalade&sin&bedrövelse&över&att&Scott&på&så&sätt&

sökte&fritaga&sig&från&all&gemenskap&med&en&rörelse,&som&dock&hade&Wesleys,&Fletchers&

och&Watsons&skrifter&såsom&läroböcker&tillsammans&med&de&engelska&metodisterna”.222&&

Efter& protesten& från& SMMF& verkar& Scott& inte& ha& skrivit& några& fler& brev& och& han&

besvarade&inte&heller&protesten.&Scotts&agerande&är&anmärkningsvärt&då&han&själv&varit&

utsänd& missionär& för& the!Wesleyan!Methodist! Missionary! Society.& Björklund& påpekar&

intressant&nog&att&Westin&konsekvent&undviker&att&benämna&Scott&som&just&missionär&

vilket&onekligen&är&intressant&i&sammanhanget.223&Om&det&beror&på&att&Westin&med&all&

sin&kunskap&om&Scott&helt&enkelt&ansåg&att&han&inte&var&en&missionär&eller&om&det&beror&

på&något&annat&är&svårt&att&avgöra.&Sett&till&vad&Scott&faktiskt&ägnade&sig&åt&under&sina&

12&år& i&Sverige&bör&han&dock&benämnas&som&(metodist)missionär&och& just&därför&blir&

hans&agerande&1869&än&mer&kontroversiellt.&

Årsmötet&1869&innebar&ett&tydligt&steg&i&formerandet&av&föreningen.&Arbetsordning&och&

former& antagna& vid& det& första& mötet& bekräftades& nu.& Att& verksamheten& växte& och&

spreds&gav&självförtroende&och&resurser&för&att&fortsätta&och&expandera&arbetet.&Detta&

syns& framförallt& i& statistiken& där& som& tidigare& nämnts& både& antalet& missionärer& och&

antalet&medlemmar&fördubblats.224&

Denna&trend&syns&även&i&kommande&möten.&Antalet&missionärer&och&därmed&deltagare&

på& mötena& ökade& liksom& antalet& rapporterade& föreningar& och& medlemmar.& Detta&

illustreras&i&diagram&1&på&sidan&57.&

4.2.!Missionen/på/1870Jtalet/

Efter& de& första& två& årsmötena& fortsatte& den& snabba& utvecklingen& under& 18704talet.&

Årskonferenserna& följde& samma& mönster& som& de& två& första& med& rapporter& från&

missionsverksamheten& runt& om& i& landet& samt& framläggning& av& avhandlingar& rörande&

tron.&För&att&ge&en&översikt&över&både&kvantitativ&medlemsutveckling&samt&geografisk&

spridning& under& dessa& år& har& ett& antal& sammanställningar& gjorts.& Dessa& baseras& på&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
222&Westin&1956,&sid.&69.&
223&Björklund&2005,&sid.&74.&
224&Jämför&bild&1&och&2&i&detta&respektive&föregående&avsnitt&om&Årsmötet&1868.&
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innehållet&i&årsmötesprokollen&där&varje&års&avlagda&missionsrapporter&sammanfattats&

i& ett& extrakt& enligt& den&modell& som& tidigare& vistats& i& bild& 1& och& 2.225&I& dessa& extrakt&

sammanfattas& antalet& medlemmar,& föreningar,& missionärer& samt& antalet& platser& där&

missionen&varit&verksam.&Antalet&platser&överstiger&alltid&antalet&föreningar&och&antalet&

föreningar&överstiger&alltid&det&geografiskt&nämnda&missionerna.&En&mission&definieras&

av&att&en&utsänd&missionär&avlägger&rapport&om&densamma.226&Som&regel&var&det&denna&

plats& som& missionären& var& stationerad& på& och& på& platsen& fanns& det& oftast& minst& en&

förening.&Inom&varje&förening&kunde&det&sedan&förekomma&verksamhet&på&flera&platser.&

Till&exempel&rapporterade&missionen& i&Stockholm&1869&enligt&bild&2&en& förening&med&

verksamhet&på& två&platser.& I&protokollets& sammanfattning&av&den&muntliga& rapporten&

nämndes& också& att& missionärerna& verkat& i& Vallentuna& och& Sigtuna,& två& platser& som&

sannolikt& ännu& inte& räknades& som&predikoplatser.& I& 1871& års& protokoll& nämns& sedan&

Sigtuna&som&en&egen&mission.&

Den&statistiska&sammanställningen&från&årsmötet&1871&är&den&första&som&innehåller&en&

jämförelse& med& föregående& års& tabell.& Under& tabellen& har& också& medlemsökningen&

noterats.&Detta&visar&att&denna&sorts&numerära&resultat&var&av&intresse&för&föreningen.&

Det& var& dock& inte& enbart& antalet& medlemmar& som& räknades.& År& 1868& fanns& tre&

kolumner& rörande& medlemmar:& medlemmar,! flyttade& och& avlidna.227&Från& och& med&

1871& adderades& ytterligare& två& medlemskolumner:& medlemmar& i& full! förening! samt&

medlemmar&på!prov.&Det&finns&i&protokollen&ingen&förklaring&till&hur&länge&medlemmar&

var&på&prov&innan&de&upptogs&i&full&förening.&Den&troligaste&förklaringen&till&detta&är&att&

det&var&en&ickefråga&för&metodistmissionärerna.&De&följde&de&riktlinjer&som&redan&fanns&

i& Metodistepiskopalkyrkan& där& nya& medlemmar& som& regel& först& var& medlemmar& på&

prov&under&sex&månader.&Under&denna& tid&deltog&de&aktivt& i& gudstjänster&och&klasser&

och&efter&sex&månader&kunde&de&sedan&tas&upp&i&full&förening.228&Denna&uppdelning&är&

typisk&för&metodismen&och&visar&att&missionärerna&inte&tog&lätt&på&medlemskapet.&Det&

var&verkligt&avgjorda&medlemmar&som&var&seriösa&i&sin&övertygelse&som&räknades&och&

eftersträvades.&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
225&Se&underkapitel&Årsmötet!1868,&samt&Årsmötet!1869&i&kapitel&4.1.&
226&I&enstaka&fall& förekommer&under&det& första&årsmötet&en& inskickad&skriftlig&rapport&
från&en&grupp&metodister&som&ännu&ej&fått&någon&missionär.&
227&Se&bild&2&på&sid&53.&
228&För&mer&information&om&detta&se&kapitel&2.3&Den&amerikanska&metodismen.&
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Diagram&1&utgör&en&sammanställning&över&antalet&lokala&metodistföreningar,&det&totala&

antalet&medlemmar&samt&antalet&inrapporterade&predikoplatser&som&inrapporterats&av&

missionärerna&vid&årskonferenserna.&

Diagram&1.!Medlemmar,&föreningar&och&predikoplatser&1868–1876.&

&

Diagrammet&visar&medlemsutvecklingen&inom&metodistmissionen&i&Sverige&samt&
antalet&föreningar&och&predikoplatser&över&tid.&Den&blå&serien&följer&den&primära&y4
axeln&medan&grön&och&orange&följer&den&sekundära&y4axeln.&Källa:&
Årskonferensprotokoll&SMMF&1868–76.&

Resultatet&i&diagram&1&visar&den&snabba&utvecklingen&som&skedde&under&missionstiden.&

På&mindre&än&åtta&år&nådde&medlemsantalet&5667.&Detta&antal&medlemmar&var&det&som&

noterades&vid&ombildningen&till&kyrka&och&motsvarar&en&tredjedel&av&metodistkyrkans&

högst& noterade& medlemsantal& vilket& nåddes& tre& decennier& senare.& Det& tyder& på& att&

tillväxten&måste&ha&avtagit&markant&under&kyrkans& första&decennier& i& jämförelse&med&

missionstiden&under&det&decenniet&som&föregick&kyrkobildningen.&Den&utveckling&som&

syns& i& diagram& 1& visar& på& en& stadig& utveckling& uppåt& där& medlemsantalets& ökning&

varierar&mellan&400&och&1000&medlemmar/år.&Procentuellt&sett&är&ökningen&däremot&

avtagande&över&tid.&År&1869–70&var&den&procentuella&ökningen&119&%&respektive&88&%&

medan& åren& 1875–76& visar& på& en& ökning& med& 9& %& respektive& 13&%.& Detta& innebar&

givetvis& en& stor&minskning& relativt& sett.&Om&en& stadig& tillväxt& på&10&%&å& andra& sidan&

beållts&hade&det&gett&helt&andra&medlemssiffror&vid&sekelskiftet.&En&fortsatt&ökning&på&
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10& %& per& år& fortsatt& hade& kunnat& ge& Metodistkyrkan& i& Sverige& upp& till& 55& 000&

medlemmar&vid&sekelskiftet.229&

Som& tidigare& nämnts& kom& det& inrapporterade& statistiska& materialet& i&

årsmötesprotokollen& från& missionsföreningens& (missions)stationer.& För& att& ge& en&

översikt& över& hur& många& dessa& stationer& var& och& visa& hur& den& amerikanska&

metodistmissionen&spred&sig&i&Sverige&som&har&en&geografisk&översikt&sammanställts&i&

bild&3.&

& &

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
229&Denna&beräkning&haltar&till&viss&del&då&den&inte&tagit&potentiella&dödsfall&i&beräkning&
vilket&med&tiden&blir&en&stor&post&i&en&ung&rörelse&där&ytterst&få&dör.&Å&andra&sidan&har&
inte& heller& antalet& barndöpta& tagits& i& beräkning.& Enligt& årsmötesprotokollet& 1876& var&
det&totala&antalet&dödsfall&65&medan&antalet&barndöpta&var&135.&
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Bild&3.!Metodistmission&i&Sverige&1868–1873.&

Sammanställningen&är&baserad&på&första&gången&respektive&plats&finns&rapporterad&i&de&
stationsrapporter&som&varje&år&sammanställdes&på&SMMF:s&årsmöten.&Källa:&
Årsmötesprotokoll&SMMF&1868–76.&

Den& geografiska& översikten& visar& att& föreställningen& att& metodismen& via& svenska&

sjömän& kom& till& Sverige& genom& kuststäder& stämmer.& År& 1868& pågick& endast&

metodistmission& i&kuststäder,& i&majoriteten&av& fallen&hade&metodismen&nått&dit& redan&
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under&pionjärtiden.&Detta&förändrades&dock&snabbt&och&metodismen&spreds&snart& lika&

snabbt& inom& landet& som& längs&med& kusterna.& Under& åren& 1869–70& upprättades& elva&

nya& stationer& varav& endast& fyra& var& i& kuststäder.& Det& mest& iögonfallande& i& den&

geografiska&översikten&är&dock&den&totala&avsaknaden&av&mission&norr&om&Orsa.&Varför&

missionen& i&södra&Sverige&prioriterades&är&svårt&att&säga.&Enligt&Barclay&besökte&O.&G.&

Hedström,& under& sitt& besök& i& Sverige& 1863,& sin& bror& i& Luleå& och& predikade& då& i& hans&

hem.230&

Victor& Witting& beslutade,& i& egenskap& av& superintendent,& vart& missionärerna& skulle&

sändas.&Till&en&början&baserades&detta&helt&på&efterfrågan.&De&grupper&som&fanns&runt&

om&i&Sverige&och&som&fått&höra&om&metodismen&av&någon&hemvändande&släkting,&O.&G.&

Hedström&eller&någon&annan&metodistiskt&inspirerad&predikant,&skrev&och&bad&om&hjälp&

och&i&den&mån&missionärer&fanns&tillgängliga&sändes&de&ut.231&Med&tiden&kom&de&flesta&

nya&missionsplatser&att&växa&fram&i&närheten&av&redan&etablerade&stationer.&Detta&syns&

framförallt& på& Gotland,&men& tendensen& återfinns& också& längs&med& Smålands& östkust,&

trakten&kring&Örebro&samt&i&Södermanland.&

Teologisk0utveckling0

Den& primära& tillväxten& inom& metodismen& sker& på& gräsrotsnivå& i& de& lokalt& förlagda&

missionerna&men&de&styrs&av&föreningen&på&riksplanet.&Dels& indirekt&genom&påverkan&

av& missionärerna,& dels& direkt& genom& direktiv& kring& till& exempel& gudstjänstliv.& Ett&

exempel&som&syntes&redan&vid&det&första&årsmötet&1868.232&Redan&från&början&fanns&en&

vilja& att& skapa& enhet&mellan&de&olika& lokala&missionerna.&Det& är& en& enhetlig&nationell&

rörelse&som&ska&växa&fram.&Till&skillnad&från&andra&samtida&frikyrkliga&rörelser&är&inte&

heller&varje&förening&representerad&i&den&nationella&föreningen&utan&det&är&de&anställda&

missionärerna& som& deltar& i& årsmötena.& Denna& struktur& verkar& hämtad& från&

Metodistepiskopalkyrkan& där& konferenserna& organiserades& på& samma& sätt. 233&

Samtidigt&följer&mötena&demokratisk&ordning&och&alla&medlemmar&har&samma&rösträtt.&

Detta&blir&speciellt&intressant&när&missionärernas&avhandlingar&ska&redovisas.&Vid&sidan&

av&rapporteringen&från&missionerna&är&detta&nämligen&den&punkt&som&tar&upp&mest&tid&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
230&Barclay&1957,&sid.&959.&
231&Whyman&1992,&sid.&139.&
232&Se&citat&med&not&147&i&avsnittet&om&Årsmötet!1868&i&kapitel&4.1.&
233&DDMEC&1864,&sid.&48449.&
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vid&varje&möte.&Speciellt& i& takt&med&att&antalet&missionärer&och&därmed&också&antalet&

avhandlingar& som& skulle& behandlas& ökar& för& varje& år.&Dessa& avhandlingar&bedöms&av&

årsmötet&och&vanligtvis&godkändes&de&efter&en&eventuell&diskussion.&De&som&inte&blev&

godkända&uppmanades& att& till& nästa& år& skriva&om&avhandlingen.&Detta& skedde&utöver&

den& ordinarie& avhandling& som& också& skulle& skrivas.& Under& 18704talet& blir& det& allt&

vanligare&att&dessa&diskussioner&går& till& omröstning&och&ofta&avgörs&det&med&bara&en&

rösts&skillnad.&Så&var&fallet&med&Seved&Hanssons&avhandling&om&Andens!vittnesbörd&vid&

årsmötet&1870.234&Denna&godkändes&med&sex& röster&mot& fem.&Bland&de& som&motsatte&

sig&nämns&både&Johan&Peter&Larsson&och&Alexander&Palm&vilka&liksom&Hansson&funnits&

med& sedan& föreningen& bildandes.& Det& bör& tilläggas& att& röstredovisningen& i& detta&

specifika& fall& är&ovanligt&detaljerat.&Det& vanligaste& är& att& avhandlingar& godkänts&och& i&

vissa&fall&att&röstsiffrorna&noterats.&

Föreningen& praktiserade& på& detta& vis& en& formerande& gemenskap& där& denna& typ& av&

teologiska&frågor&tilläts&växa&fram&och&inte&hämtades&rakt&av&från&amerikansk&förlaga.&

Dock&finns&ett&exempel&från&1872&då&Gustaf&Fredengren&lade&fram&en&avhandling&över&

ämnet& Skillnaden!mellan! nya! födelsen! och! helgelsen! ”hvilken& han& trodde& vara& enligt&

Metodistepiskopalkyrkans& lära”. 235 &Denna& syn& delades& dock& inte& av& mötet& och&

avhandlingen&antogs&inte.&Istället&uppmanades&Fredengren&att&skriva&en&ny&avhandling&

till&nästa&års&möte&samt&att&till&dess&studera&Wesley&och&Bibeln.&

Under&sina&första&fyra&år&examinerades&medlemmarna&i&samband&med&årsmötet&för&att&

därefter& förhoppningsvis& rekommenderas& till&ordinering.&Detta& fungerade& i&praktiken&

som&en&praktiskt&utbildning&utöver&den&obligatoriska&avhandlingen&som&alla&skrev.&En&

typisk&examinerings4kommitté&är&den&som&tillsattes&1871&för&nästkommande&år:&

För&4de&årets&klass& Br.&V.&Witting&

För&3dje&årets&klass& Br.&J.&P.&Larsson&

För&2dra&årets&klass&Br.&B.&A.&Carlsson&

För&1sta&årets&klass& Br.&N.&J.&Nilsson236&
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234&Årskonferensprotokoll&SMMF&1870,&sid.&2.&
235&Årskonferensprotokoll&SMMF&1872,&sid.&9.&
236&Årskonferensprotokoll&SMMF&1871,&sid.&24.&
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Denna& sammansättning& visar& att& examinationen& och& därmed& formerandet& av&

missionärer& inte& på& något& vis& styrdes& av& en& enskild& person.& Tvärtom& valdes& dessa&

examinatorer& varje& år& demokratiskt& av& årsmötet.& Seved& Hanssons& avhandling,& som&

antogs&med&sex&mot&fem&röster&år&1870,& illustrerar&detta&på&ett&bra&sätt.&Två&av&1872&

års&examinatorer&var&nämligen&emot&beslutet.&Då&de&andra&två&examinatorerna&deltog&i&

mötet&är&det&rimligt&att&anta&att&de&var&för&då&ingen&röst&var&blank.&Detta&visar&att&även&

om& en& gemensam& teologi& och& formering& eftersträvades& så& var& det& inte& en& homogen&

grupp&som&stod&för&denna.&Givetvis&fanns&det&gemensamma&teologiska&frågor&som&det&

inte& gick& att& förneka& men& inom& dessa& rymdes& också& en& viss& bredd& inom& specifika&

teologiska&frågor.&

Ett&exempel&på&en&fråga&som&var&central&var&den&om&dopet.237&Detta&märks&speciellt&vid&

1871& års& möte& då& två& nya& medlemmar& vid& namn& Sandell& och& Rydberg& uppmanas&

redogöra&för&sina&tankar&kring&dopet&samt&förklara&varför&de&lämnat&baptistkyrkan&för&

att& bli& metodister.238&Året& därpå& har& N.& J.& Nilsson& skrivit& en& avhandling& med& titeln&

”Hwarför&är& jag& inte&Lutheran&eller&Baptist&utan&Methodist?”.239&Denna&mottogs&så&väl&

att& beslut& togs& om& att& avhandlingen& borde& sändas& till& bokkommittén& för& att&

publiceras.240&Att& det& anses& att& avhandlingar& borde& publiceras& förekommer& inte& i& de&

första&årens&protokoll&men&blir&allt&vanligare&med&tiden.&Det&är&dock&oklart&huruvida&de&

verkligen&trycktes.&

Fokus& i& föreningen& låg& under& dessa& år& på& missionen.& Det& handlade& om& att& starta&

verksamhet&på&fler&platser,&få&rörelsen&att&växa&samt&att&öka&antalet&missionärer.&Detta&

gick& dock& så& fort& att& missionsdirektionen& i& New& York& inte& hann& med& och& det& fanns&

därför& en& överhängande& risk& att& finansieringen& därifrån& skulle& ta& slut& inom& en&

överskådlig& framtid.&Vid&årsmötet&1871& tillsattes&därför&en&kommitté&med&uppgift&att&

hitta&det&mest&lämpade&sättet&att&få&svenska&metodistföreningar&att&själva&börja&försörja&

sina&predikanter.&Missionspengarna&från&USA&skulle&då&istället&kunde&användas&till&nya&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
237&Vid&varje&årskonferens&var&det&alltid&minst&en&medlem&som&fått& i&uppgift&att&skriva&
en&avhandling&om&dopet.&
238&Årskonferensprotokoll& SMMF& 1871,& sid.& 12,& 17.& Sidan& 12& citerar& uppmaningen&
medan&redogörelserna&kommer&först&på&sidan&17.&
239&Årskonferensprotokoll&SMMF&1872,&sid.&4.&
240&Denna&avhandling&har&eftersökts&men&inte&hittats.&
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missionsplatser.241&Förslaget& som& lades& fram& var& en& obligatorisk& kvartalsavgift& som&

skulle&åläggas&alla&föreningar.&

Denna& typ& av& ekonomiska& utmaningar& kombinerat&med& att& nya& behov& av& utbildning&

uppstod& som& konsekvenser& av& den& snabba& tillväxten& ledde& till& att& ett& nytt& skede&

inleddes&parallellt&med&missionstiden.&

&

4.3.!Sammanfattning/

Den&andra&fasen&i&metodistmissionen&i&Sverige&har& i&denna&uppsats& introducerats&och&

benämnts& som& missionstid.& Denna& fas& inleds& i& och& med& bildandet& av& Svenska&

Methodist4Missionär4Föreningen& 1868.& Föreningens& stadgar& och& organisation& har&

jämförts&med&den&amerikanska&Metodistepiskopalkyrkan&och&visat&att&det&fanns&stora&

likheter&mellan& dem.& Den& svenska& kan& sägas& vara& en& kopia& efter& amerikansk& förlaga&

anpassad&till&svensk&lagstiftning&och&kontext.&Vid&tiden&för&föreningens&bildande&utgör&

årskonferensen& en& kombination& av& de& amerikanska& motsvarigheterna& årskonferens&

och& kvartalskonferens.& Under& missionstiden& expanderade& metodismen& hastigt& i&

framförallt& södra& Sverige.& Till& en& början& skedde& expansionen& i& huvudsak& längs& med&

kusterna&men&på&18704talet&flyttades&expansionen&också&till&inlandet&och&då&framförallt&

Närke& och& omkringliggande& landskap.& Ofta& spreds& metodismen& i& närheten& av& redan&

tidigare& etablerade& stationer.& Det& tydligaste& exemplet& på& detta& är& de& många&

församlingar&som&bildades&på&Gotland.&

SMMF& fungerade&också& som&en& teologiskt& formerande& gemenskap&där&missionärerna&

varje&år& lade& fram&en&avhandling&om&ett& förutbestämt&ämne.&Denna& funktion&blev&allt&

viktigare&i&takt&med&att&föreningen&växte&och&antalet&predikanter&ökade&då&majoriteten&

av& de& nya& predikanterna& var& svenskar& som& blivit& metodister& i& Sverige.& Att& denna&

funktion& var& viktig& bekräftas& av& att& föreningens& årsmöten& under& denna& tid& kom& att&

kallas& för& predikantmöten.& Förutom& avhandlingarna& examinerades& också&

predikanterna.& Dessa& förväntades& förutom& att& studera& metodistiska& skrifter& också&

studera& såväl& det& svenska& som& engelska& språket.& Utöver& detta& studerades& också&

samtida&teologisk&litteratur&som&inte&var&metodistisk.&Undersökningen&har&också&visat&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
241&Årskonferensprotokoll&SMMF&1871,&sid.&3,&18.&
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att&medlemmarna& i& föreningen& inte& utgjorde& en& homogen& grupp& även& om&gemensam&

teologi&och&formering&eftersträvades.& 0
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5.!Formeringstid0

Missionstiden&pågår& fram&till&kyrkobildningen&1876&och& i&viss&mån&även&efter&den&då&

kyrkan& fortsatte&att&missionera&och&expandera.&Mot& slutet&av&missionstiden&under&de&

sista&åren&innan&kyrkobildningen&pågår&dock&parallellt&med&missionstiden&också&en&tid&

av&formering.&Denna&formeringstid!är&som&mest&intensiv&under&åren&1873476.&Startåret&

motiveras& av& att& årskonferensen& 1873& behandlade& ett& antal& frågor& som& kom& att&

påverka&missionsföreningens&utveckling&till&kyrka.&Detta&kapitel&behandlar&förutom&de&

nämnda& åren& också& några& händelser& från& tiden& före& 1873& vilka& anses& bidra& till&

förståelsen&av&metodistkyrkans&framväxt&och&formering.&

5.1.!En/formerande/trend/kan/anas/

När& Svenska& Methodist4Missionär4Föreningen& samlades& till& årsmöte& 1871& hade& nya&

behov&uppstått.&Ett&av&dessa&var&behovet&av&utbildning.&Detta&gällde&både&utbildning&av&

nya& predikanter& och& utbildning& av& barn& inom& rörelsen.& Årsmötet& tillsatte& därför& en&

kommitté&att&arbeta&med&frågan.&Denna&kommitté&kunde&några&dagar&senare&lägga&fram&

en& rapport.& Rapporten& innehöll& ett& förslag& för& finansiering& samt& ekonomisk& plan& för&

verksamheten.242&Planen&gick&ut&på&att& införskaffa&en& lämplig&gård&med&200&tunnland&

åker& och& lika& mycket& åkermark& i& Närke& alternativt& i& Västmanland.& Pris& för& detta&

beräknades& till&50&000&Rdl&Rmt.&Enligt&budgeten&beräknades&dessutom&ytterligare&30&

000& Rdl& Rmt& behövas& till& kostnader& för& kreatur,& redskap,& inventarier& och&

skolmaterial.243&Finansieringen& av& detta& skulle& ske& genom& bidrag& enligt& en& plan& som&

skulle& tas& fram& av& superintendent& Victor& Witting.& Skolan& planerades& bli&

självförsörjande& och& kunna& ta& 50& elever& plus& 10& friplatser.& Den& ekonomiska& planen&

redovisas&inte&men&det&troliga&är&att&den&gick&ut&på&att&samla&in&pengar&i&USA.&Dock&var&

situationen&i&föreningen&vid&den&här&tiden&sådan&att&pengar&behövdes&till&mer&än&bara&

skolan.& Årsmötet& 1871& hade& inletts& med& information& från& Victor& Witting& om& att&

missionsdirektionen& i& New& York& hade& meddelat& att& det& ekonomiska& understödet&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
242&Årskonferensprotokoll&SMMF&1871,&sid.&21.&
243&Årskonferensprotokoll&SMMF&1871,&sid.&21.&I&rapporten&framkommer&också&att&
byggnation&och&inredning&skulle&motsvara&ett&treklassigt&elementarläroverk&samt&vilka&
anställningar&som&behövdes&samt&lönekostnader&för&detta.&&
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därifrån& var& begränsat.244&I& protokollen& finns& ingen& information& om& budget& men&

däremot&rapporteras&varje&år& löpande&utgifter&och&eventuell&kostnad&för&byggande&av&

kyrkor.245&Årsmötet& 1868& rapporterade&2439,15&Riksdaler& i& löpande&utgifter.246&Detta&

kan& jämföras& med& årsmötet& 1871& som& rapporterade& 6490,58& Riksdaler& för&

motsvarande& post.247&Budskapet& från& missionsdirektionen& var& nu& att& den& avsatta&

summan& snart& skulle& vara& förbrukad& om& verksamheten& i& Sverige& fortsatte& att& växa.&

Detta& skulle& innebära& att& verksamheten& inte& längre& kunde& utvidgas.& För& att& bevara&

tillväxten&och&den&snabba&utvecklingen&i&Sverige&tillsattes&en&kommitté&att& jobba&med&

pengafrågan.& Kommittén& kom& fram& till& att& de& skulle& samla& in& pengar& till& missionen&

genom& kvartalsavgifter& från& de& lokala& föreningarna& samt& genom& gåvor& från&

medlemmarna.&Dessa&pengar&skulle&användas&till&att&avlöna&nuvarande&missionärer&så&

att& nya& istället& skulle& kunna& anställas& med& resterande& del& av& pengarna& från& det&

amerikanska& missionssällskapet.248&Nya& pengar& skulle& också& sökas& från& USA& till&

kyrkbyggen& i&Stockholm&och&Göteborg.&Mötet&beslutade&att&Victor&Witting&skulle& resa&

till&USA&och&tala&för&saken.&Det&är&inte&orimligt&att&tanken&var&att&han&också&skulle&tala&

för&starten&av&en&skola&även&om&det&inte&uttryckligen&står&så&i&protokollet.&

Metodisternas&avvaktande&hållning&till&att& lämna&Svenska&kyrkan&kan&mycket&väl&vara&

kopplad& till& det& motstånd& de& mötte& på& flera& håll& i& landet& samt& vetskapen& om& hur&

baptisterna&behandlats&då&de&lämnat&Svenska&kyrkan.&Inte&minst&Fredrik&Olaus&Nilsson&

(1809–81)&som&blev&landsförvisad&för&utspridande&av&villfarande&lärosatser&år&1851.249&

Baptismen& fortsatte& dock& att& spridas& och& med& den& följde& motsättningar& mellan&

prästerskap& och& de& baptistiska& kolportörerna.& Även& efter& F.& O.& Nilssons& benådning&

1858& fortsatte& baptister& att& åtalas& men& eftersom& deras& antal& snart& uppgick& till& flera&

tusen&förändrades&situationen&och&den&första&dissenterlagen&tillkom&1860.250&

Vid& årskonferensen&1872& väcktes& frågan& vad& som& skulle& kunna& göras& för& att& utverka&

större& religionsfrihet& i& landet.251&Ett& beslut& togs& om& att& tillsätta& en& kommitté& att&
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244&Årskonferensprotokoll&SMMF&1871,&sid.&3.&
245&År&1869&utgör&ett&undantag&då&dessa&uppgifter&saknas&i&det&årets&rapport.&
246&Årskonferensprotokoll&SMMF&1868,&sid.&17.&
247&Årskonferensprotokoll&SMMF&1871,&sid.&16.&
248&Årskonferensprotokoll&SMMF&1871,&sid.&18.&
249&Westin&1956,&sid&39.&
250&Westin&1956,&sid.&48449.&
251&Årskonferensprotokoll&SMMF&1872,&sid.&3.&
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bearbeta&frågan.&Dessutom&fick&missionärerna&lämna&skriftliga&uppgifter&om&hur&de&såg&

på& föreningens&tankar&gällande&religionsfrihetsfrågan.252&Om&kommittén&kom&fram&till&

något&redan&detta&år&finns&det&inte&noterat&i&protokollet.&Ärendet&följs&däremot&upp&vid&

senare&årsmöten.&

Under&dessa& första&år&av&årskonferenser&kan&en&utveckling& i&medlemmarnas&självbild&

anas.&Det&som&från&början&kallades&Svenska&Methodist4Missionär4Föreningens&årsmöte&

börjar& med& tiden& benämnas& som& predikantmöte.& Att& missionärerna& blir& predikanter&

tyder& på& en& förskjutning& inom& rörelsen& och& hur& den& börjar& gå& från& mission& till&

kyrkoformering.&Ytterligare&ett&tecken&på&detta&är&att&ett&av&de&första&besluten&som&togs&

vid&årsmötet&1872&gällde&vilka&som&fick&närvara&vid&årsmötets&sessioner.&Ett&beslut&togs&

nu&att&alla&medlemmar&i&Methodist9kyrkan&som&så&önskade&fick&närvara&vid&sessionerna.&

Det& var& dock& fortfarande& bara& de& anställda& som& fick& bli& medlemmar& i& föreningen.253&

Bakgrunden&till&detta&verkar&ha&varit&att&sex&lokalpredikanter&närvarade&vid&mötet&och&

att& det& därför& beslutades& att& dessa& fick& rätt& att& delta& i& mötets& förhandlingar& samt&

fungera& som& rådgivande&men& icke& röstberättigade&medlemmar.& Efter& att& detta& beslut&

tagits& tog& Witting& upp& frågan& om& alla& medlemmar& i& Metodistkyrkans& möjlighet& att&

närvara&vid&förhandlingarna&varpå&beslut&togs&även&om&detta.&

Redan&vid&årsmötet&1870&väcktes&frågan&”Är&det&bäst&för&oss&att&utträda&ur&statskyrkan&

nu&eller&böra&vi& tills&vidare&dröja&dermed?”.254&Att&utträdet&var&en& fråga&vid&denna& tid&

visar&att&uppmaningen&från&den&amerikanske&missionssekreteraren&J.&P.&Durbin&om&att&

bilda& församling& och& lämna& Svenska& kyrkan& 1866& inte& hade& efterföljts& hela& vägen.255&

Som&tidigare&visats&hade&ett&antal&lokala&församlingar&bildats&under&åren&1868470&men&

detta&måste&alltså&ha&skett&utan&att&medlemmarna&lämnade&Svenska&kyrkan.&När&frågan&

behandlades& vid& årsmötet& år& 1870& närvarade& häradshövding& Lars& Vilhelm&Henschen&

(1805–1885).256&Det&nämns&inte&varför&han&närvarade&vid&mötet&men&det&är&troligt&att&

han&var&där&som&sakkunnig&i&juridiska&frågor&gällande&religionsfrihet.257&Henschen&fick&i&
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254&Årskonferensprotokoll&SMMF&1870,&sid.&5.&
255&Se&kapitel&3.1.&för&information&om&J.&P.&Durbins&besök&i&Sverige&1866.&
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257&Henrik& Gladh.& Lars! Vilhelm!Henschen! och! religionsfrihetsfrågan! till! 1853.& Uppsala:&
1953.&
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denna&fråga&möjlighet&att&uttala&sig&&och&han&ansåg&att&metodismen&gynnades&bäst&av&att&

dröja&med&utgående&tills&vidare&vilket&var&vad&mötet&enhälligt&sedan&beslutade&sig&för.&

5.2.!Formeringen/tar/fart/

Årsmötet& 1873& var& på& flera& sätt& avgörande& för& den& kommande& formeringen& av&

Metodistkyrkan.&Redan& vid&mötets& första& session& tillsattes& en& kyrkobokskommitté.258&

Därefter&diskuterades&årskonferensens&organisering&där&frågan&gällde&om&den&svenska&

föreningen&skulle&begära&en&konferens&för&hela&Skandinavien&eller&enbart&för&Sverige.259&

Detta&visar&att&dialog&fördes&med&moderorganisationen&i&USA&redan&vid&denna&tid&om&

hur&kyrkan&skulle&organiseras.&Beslut&togs&om&att&i&första&hand&begära&en&konferens&för&

Sverige&och&i&andra&hand&en&gemensam&med&Norge&och&Danmark.&Att&en&konferens&för&

Skandinavien& övervägdes& är& intressant& då&metodistiska& kyrkosamfund& vid& denna& tid&

redan&bildats&i&Danmark&respektive&Norge.260&

Även&skolfrågan&behandlades&nu&på&nytt&och&Witting&lade&fram&följande&förslag:&

Som&Vi&länge&insett&nödvändigheten&av&en&skola&frågade&Ordföranden:&”hvad&skall&göras&
för&att&erhålla&en&sådan?”&För&sin&egen&del&ansåg&han&det&vara&bäst&att&begära&ett&anslag&
af&3000&dollar&från&Amerika,&samt&att&af&de&lärare&som&anställdes&borde&en&vara&redaktör&
för& Lilla& Sändebudet& och& en& redaktör& för& Söndags4skol4klockan& samt& att& skolan,&
åtminstone&i&början,&inrättades&i&Göteborg.261$

Detta& förslag& liknar&det& tidigare& från&1871&men&med&tillägget&att&skolan& till&en&början&

bör&inrättas&i&Göteborg.&Frågan&diskuteras&inte&i&protokollet&men&ett&beslut&togs&om&att&

begära& tre& gånger& 4000& dollar& till& lärarlöner& från& Missionsstyrelsen.& Vid& en& senare&

session&då&Biskop&Randolph&Sinks&Foster&(1820–1903)&hade&anlänt&togs&skolfrågan&upp&

på& nytt.& Det& stora& behovet& lyftes& fram& ”dels& för& våra& unga& predikanter,& dels& för& vår&

kyrkas&medlemmars&barn”.262&Biskopen&lovade&att&göra&vad&han&kunde&för&ändamålet.&

Varför&biskopen&närvarade&vid&detta&möte&motiveras& inte& i&protokollet&men&en&möjlig&

och&trolig&anledning&är&att&detta&möte&för&första&gången&rekommenderade&medlemmar&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
258&Årskonferensprotokoll&SMMF&1873,&sid.&2.&
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260&För&mer&om&detta&se&kapitel&6.&
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av& föreningen& till& ordination. 263 &Detta& ligger& i& linje& med& den& amerikanska&

Metodistepiskopalkyrkans& episkopala& struktur& vilken& genom& detta& besök& bekräftas&

gälla& även& Svenska& Methodist4Missionärs4Föreningen.& Dock& var& både& biskopar& och&

missionsföreningen& underordnade& generalkonferensen& i& enlighet& med& den&

connexionella&kyrkostrukturen.&

De&medlemmar&som&var&aktuella&för&ordination&var&de&som&deltagit&vid&de&senaste&fyra&

årsmötena&och&där&examinerats&efter&respektive&årskurs.&Johan&Kihlström,&som&var&en&

av& ordinanderna,& hade& deltagit& i& alla& fem& årsmöten& och& förmodligen& lika& många&

examinationer.264&Att& han& inte& ordinerats& året& tidigare& förklaras& av& att& ingen& biskop&

varit&närvarande&vid&tidigare&årsmöten.&

Biskop&Foster&höll&följande&intressanta&tal&till&ordinanderna:&

Bröder!& I& skolen& nu& ordineras& och& ingen& tager& sig& sjelf& denna& ära& utan& att& han& kallad&
varder.& Gud& har& kallat& eder& till& att& förkunna& Jesu& Christi& evangelium& för& dyrköpta&
menniskosjälar.& Gören& det& allvarligt& och& flitigt.& Det& är& ett& vigtigt& verk,& ett& heligt& verk,&
men& vik& det& herligaste& verk& på& jorden.& I& hafven& lön& på& jorden& och& får& ännu& större& i&
himlen.&Måtte&många&blifva&förda&till&sanningen&genom&eder!&Wår&kyrka&är&icke&bigott:&vi&
tro&att& christna& finnas& inom&alla& samfund,&men&vi& äro&methodister,& älskliga&Guds&barn&
finnas& inom& katholska& kyrkan,& lutherska& kyrkan,& inom& alla& kyrkor,& men& vi& äro&
methodistier.& Viljen& I& hafva& eder& framgång& och& vinna& många& själar& för& himmelen,& så&
blifven&heliga& ,& alltigenom&heliga.&Gud& fordrar&det,&kyrkan& fordrar&det,&alla& fordra&med&
rätta,&att&I&skolen&vara&heliga&till&ande,&själv&och&kropp.&Hufvud,&hjerta,&händer,&förmåga,&
krafter&och&tid&skola&lemnas&helt&åt&Jesus.&Bedjen,&studeren&och&arbeten!&Låt&oss&aldrig&få&
den&sorgen&att&höra,&det&någon&ibland&eder&blifver&en&förrädare&till&Christi&sak&eller&en&
skamfläck& för& Hans& evangelium!& Den& helige,& treenige& Guden:& Fadren,& Sonen& och& den&
helige&Ande&vare&med&eder&nu&och&alltid.&Amen!265&

Antingen& var& detta& tal& starkt& präglat& av& den& rådande& religionsfriheten& i& USA& eller& så&

avspeglade&det&de&första&metodisterna&i&Sveriges&syn&på&andra&kyrkor.&Då&biskop&Foster&

var& verksam& i&USA& är& det& första&mest& troligt.& Att&metodisterna& kunde& erkänna& andra&

kyrkor& samtidigt& som& de& ansåg& sig& själva& representera& den& sanna& tron& visar& på& en&

öppenhet& och& ödmjukhet.& Detta& ligger& också& i& linje&med& och& förklarar& deras& strävan&

efter&religionsfrihet.&Deras&mål&var&inte&reformering&och&ersättande&av&Svenska&kyrkan&

utan&snarare&att&bli&en&erkänd&kyrka&vid&sidan&av&den.&
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Strävan& efter& religionsfrihet& återkommer& också& när& mötet& behandlade& den& nya&

dissenterlagen:&

ett&förslag&af&C.&A.&Stenholm,&sek.&af.&A.&H.&Berg,&inlemnade&så&lydande:&”Alldenstund&den&
nya&Dissenterlagen&onekligen&är&bättre&än&1868&[sic]&års&lag,&fördeslås:&”Wi&ämna&ställa&
oss&den&till&efterrättelse,&på&vilkor&av&att&vi&få&rättighet&att&hålla&Söndags4skolor.”266&

Förslaget&antogs&och&ansågs&enhälligt&eftersom&bara&två&röstade&emot&förslaget.&Detta&

betyder& att& metodisterna& bestämde& sig& för& att& försöka& bilda& religionssamfund& enligt&

den& nya& lagen& redan& samma& år& som& den& kom& även& om& ansökan,& godkännande& och&

formering&kom&att&fördröja&processen&några&år.&

I& protokollet& från& årsmötet& 1873& förekommer& också& de& enda& kvinnliga& namnen& i&

SMMF:s& protokoll& under& den& undersökta& perioden.& Dessa& finns&med& i& en& förteckning&

över& de& som& tagit& aktier& i& metodisternas& assuransförening& vilken& bildats& ett& år&

tidigare. 267 &De& tre& kvinnorna& var& Emilia& Kjellman& (Göteborg),& Emma& Hellberg&

(Malmköping)&och&Sara&Jönsson&(Nybro).&Förutom&dessa&och&namn&på&män&finns&också&

ett& stort& antal& syföreningar& med& som& ägare.& Förmodligen& gäller& det& för& svensk&

metodism&som&Margaret&Jones&konstaterar&i&artikeln&Methodism!and!Women:&

In&general,&church&structures&and&office4holding,&and&therefore&the&creation&of&records,&
have&tended&to&be&the&province&of&men.&Women’s&groups&have,&broadly&speaking,&often&
been& more& informal& and& sometimes& affected& by& a& lower& standard& of& literacy& and& a&
different&attitude&to&record4keeping.268&

Då& enbart& män& var& medlemmar& i& SMMF& är& det& endast& deras& historieskrivning& som&

förekommer&i&protokollen.&

Vid& årsmötet& 1874& närvarade& Biskop& William& L.& Harris& (181741887)& och& fungerade&

som&ordförande&med&Witting&som&tolk.&Detta&möte&bekräftar&den& inslagna&vägen&mot&

kyrka& på& flera& sätt.& Kopplingen& till& den& amerikanska& organisationen& förstärks& och&

bekräftas& genom& att& mötets& protokoll& är& tryckt& på& både& svenska& och& engelska.& Ett&

beslut& togs&om&att& tillsätta&en&psalmbokskommitté&och& frågan&om&utträde&ur&Svenska&

kyrkan& togs&upp&på&nytt.269&Den&kommitté& som& tillsattes& föregående&år& för& att&utreda&
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frågan& om& utträde& presenterade& ett& memorial& och& petition& till& regeringen& om&

erkännande.&Efter&att&petitionen&behandlats&ytterligare&en&gång&i&kommittén&godkändes&

och&antogs&den&en&dag&senare.&Rapporten&inleddes&på&följande&vis&vilket&fångar&något&av&

hur&metodisterna&verkar&ha&upplevt&sin&egen&situation:&

All!den!stund&vår&närvarande&ställning&gent&emot&[sic]&statskyrkan&är&mycket&obehaglig&
och&en&orsak&till&många&svårigheter&och&hinder,&och&

All! den! stund,& vi& hysa& den& förhoppning,& att& vi& genom& begagnande& af& den& nya&
Dissenterlagen& för&att&blifva&erkända& så& som&egen& församling&betydligen& förbättra&vår&
ställning,270&

En&viktig&faktor&var&den&spänning&som&rådde&mellan&Svenska&kyrkan&och&metodisterna&

på&en&del& lokala&platser.& I& förslaget&till&petition&ingick&också&att& låta&trycka&den&för&att&

underskrifter&skulle&kunna&samlas& in& från&de& lokala&föreningarnas&medlemmar&för&att&

på&så&vis&ge&stöd&till&petitionen.&

Vid& detta& möte& var& det& också& klart& att& en& skola& skulle& startas& och& stationeras& i&

Örebro.271&Även& för& detta& ändamål& tillsattes& en& kommitté& för& att& ta& fram& förslag& till&

reglemente& och& stadgar& för& skolan.& Detta& förslag& skulle& dock& inte& behandlas& i&

årskonferensen&utan&i&nästkommande&distriktskonferenser.&Denna&distriktsuppdelning&

var& inte& något& som&beslutades& på& något& av& årsmötena& utan& en& uppdelning& som& först&

förekommer&i&1874&års&protokoll&och&statistik.&Någon&gång&mellan&1873&och&1874&års&

konferenser& delades& helt& enkelt& de& lokala& metodistföreningarna& in& i& distrikt.& De& tre&

distrikten& var& Stockholm,& Karlskrona& och& Göteborg& och& varje& distrikt& leddes& av& en&

presiderande!äldste.272&Att&distriktsuppdelning& inte&var&en&fråga&för&konferensen&tyder&

på& att& det& ansågs& självklart& för&metodisterna& att&missionen& och& senare& kyrkan& skulle&

indelas& på& detta& sätt.& Den& naturliga& förklaringen& till& detta& är& att& den& amerikanska&

Metodistepiskopalkyrkan& vid& denna& tid& var& indelad& i& geografiska& regioner& på& samma&

sätt.273&

Angående&skolan&skrev&Witting&själv&följande:&
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En&predikantskola&börjades,&februari&1874,&i&Örebro.&Tolf&elever&ingingo&med&ens,&och&då&
första& terminen& afslutades& på& eftersommaren& samma& år& var& antalet& sjutton.& De& allra&
flesta&af&dessa&blefvo&efter&hand&intagna&i&konferensen;&många&af&dem&äro&ännu,&1902,&i&
full& verksamhet.&Undervisningen& var& fri,&men&underhållet& fingo& de& sjelfva& bekosta& sig.&
Undervisningen& omfattade& 8& timmar& om& dagen,& hvarjemte& eleverna& på& söndarne& och&
understundom&äfven&på&hvardagsaftnarna&utsändes&två&och&två& för&att&predika& i&de&på&
den& närbelägna& landsbygden& befintliga& församlingarna.& Utan& medel& eller& understöd&
begyntes&denna&skola,&men&Herren&halp,&och&tron&kom&icke&på&skam.&År&1876&flyttades&
skolan&till&Stockholm&der&lokal&upplåtits&för&henne&i&St.&Paulsförsamlingens&kyrka.274&

Denna& beskrivning& glorifierar& skolans& tillkomst&men& uppgiften& om& att& den& startades&

utan& medel& eller& understöd& stämmer& förmodligen& då& ingen& information& om& dylikt&

förekommer&i&protokollen&från&dessa&år.&Att&skolans&ekonomi&var&svår&kan&också&vara&

en&av&anledningarna&till&att&den&redan&efter&två&år& flyttades&till&Stockholm&där& lokaler&

redan&fanns.&Skolans&utformning&var&vid&denna&tid&långt&ifrån&den&ursprungliga&planen&

på&en&självförsörjande&gård.&

5.3.!Bildandet/av/en/kyrka/

På& 1875& års& möte& rapporterade& kommittén& för& utträde& ur& statskyrkan& att& de& enligt&

beslut&från&föregående&år&ingått&till&regeringen&”med&en&petition&om&vissa&förmåner&för&

utträdandet& ur& svenska& statskyrkan,& enligt& 1873& års& dissenterlag”.275&Petitionen&hade&

överlämnats& till& Kungl.& Maj:t& först& i& februari& och& svaret& hade& därför& ännu& inte&

kommit.276&Trots& att& beslut& inte& kunde& tas& förrän& de& fått& svar& föreslog& kommittén& en&

handlingsplan&framåt&oavsett&utgången&av&petitionen:&

1.! Att&vi&genast&organisera&oss&i&öfverensstämmelse&med&Metodist4Episkopal&kyrkans&
Disciplin;&

2.! Att&de&af&våra&medlemmar,&som&ej&inom&sex&månader,&räknadt&från&den&dag,&då&svar&
å& petitionen& anländt,& anmält& sig& till& utträde& ur& statskyrkan,& utstrykas& ur& våra&
kyrkoböcker;&

3.! Att&vi&utbedja&oss&Guds&nådiga&välsignelse&öfver&detta&vårt&företag.&Amen!&

4.! Att&om&svaret&blir&nekande,&vi&intaga&samma&ställning&som&förut.277&

Metodisternas& hanterande& av& frågan& och& tillvägagångssätt& visar& deras& stora& iver& att&

bilda& kyrka&men& också& att& de& är&måna& om& att& göra& det& på& ett& rätt& och& lagligt& sätt.& I&
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samband& med& 1875& års& konferens& noteras& också& att& Victor& Witting& önskade& en&

anställning&i&Amerika&men&att&han&ändå&hoppades&att&Gud&”fortfarande&skulle&välsigna&

sin&sak&här&i&landet”.278&

Det&är&inte&bevarat&eller&noterat&i&årsmötesprotokollen&när&svaret&från&myndigheterna&

kom&men& förmodligen& skedde&det& under& slutet& av&1875& alternativt& i& början& av&1876.&

Frågan&behandlades&nämligen&av&den&amerikanska&organisationen&i&maj&1876.&I&augusti&

inleddes& sedan& Methodist9Episkopal! kyrkans! i! Sverige! första! årskonferens.& Som&

ordförande&fungerade&den&gästande&biskopen&Edward&G.&Andrews&(182541907)&och&det&

var&också&han&som&efter&inledande&bön&och&tal&deklarerade&att:&

I&öfverensstämmelse&med&beslut&af&Generalkonferensen&för&metodist4episkopal4kyrkan,&
som&hölls& i&Baltimore&1&Maj&1876,&erkänner& jag&härmed&nedan&nämnde&personer&vara&
medlemmar&av&Svenska&årskonferensen,279&

Beslutet&finns&nedtecknat&i&protokollet&från&konferensen&i&Baltimore&där&beslutet&lyder:&

”3.&That&a&Conference&be& formed,& to&be& styled& the&Conference&of&Sweden,&which&shall&

embrace&Sweden,&in&Europé.”.280&

Deklarationen& erkänner& den& svenska& årskonferensen& som& en& etablerad& del& av& den&

amerikanska& Metodistepiskopalkyrkan.& Att& citatet& i& det& svenska& originalprotokollet&

dessutom& är& på& engelska& och& inte& svenska& som& i& den& tryckta& versionen& bekräftar& på&

nytt&den&starka&kopplingen&mellan&den&svenska&och&den&amerikanska&metodistkyrkan.&I&

den& förteckning& över& medlemmar& som& följer& är& dessutom& rubrikerna& elders! och!

deacons!på&engelska&i&det&handskrivna&protokollet&medan&det&i&den&tryckta&versionen&är&

de&svenska&orden&äldste&och&diakoner&som&används.&

5.4.!Sammanfattning/

Missionstiden& pågår& åtminstone& fram& till& 1876& då& missionsföreningen& ombildas& till&

kyrka.& Under& slutet& av&missionstiden& blir& en& annan& fråga& allt&mer& aktuell& och& det& är&

frågan& om& formering.& Detta& kapitel& har& undersökt& och& benämnt& en& tredje& fas& i&

metodistmissionens& framväxt& i& form& av& formeringstid.& Detta& skede& inleds& i& och&med&

årsmötet& 1873.& Vid& detta& möte& tillsätts& en& kyrkobokskommitté& samtidigt& som&
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skolfrågan&ges& stort&utrymme.&Det& är&också&vid&detta& årsmöte& som&de& första& svenska&

diakonerna& ordineras.& En& förutsättning& för& ordinationen& var& att& en& biskop& från&

Metodistepiskopalkyrkan&närvarade.&

Den&viktigaste&frågan&på&1873&års&årsmöte&är&frågan&om&kyrkobildning&som&nu&tas&upp&

på& allvar.& Detta& sker& som& en& direkt& konsekvens& av& att& den& nya& dissenterlagen&

tillkommit& samma& år.& Under& de& tre& närmsta& åren& pågår& processen&med& att& bilda& ett&

kyrkosamfund& vilket& förutom& den& svenska& föreningen& involverar& både& svenska&

myndigheter& och& generalkonferensen& för& Metodistepiskopalkyrkan.& Den& svenska&

missionens& underordnande& av& generalkonferensen& i& USA& visar& att& också& missionen&

följde&en&connexionalistisk&struktur.&

Under&perioden&1873–74&delas&de&lokala&föreningarna&in&i&distrikt&efter&samma&modell&

som&moderkyrkan&i&USA&och&år&1874&startar&metodisterna&en&skola&i&Örebro.&Efter&att&

svenska& myndigheter& godkänt& petitionen& om& kyrkobildning& vintern& 1875–76& och&

generalkonferensen&i&USA&gjort&desamma&i&maj&1876&bildas&Metodistkyrkan&i&Sverige&i&

augusti& 1876.& I& och& med& detta& avslutas& formeringstiden& i& den& amerikanska&

metodistmissionens&historia&i&Sverige.&

& 0
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6.!Metodism0i0Skandinavien0och0Finland0

Hittills& har& denna& uppsats& behandlat& den& amerikanska& metodistmissionen& i& Sverige.&

Metodistmissionen&i&Sverige&var&dock&inte&en&isolerad&händelse&utan&en&del&i&ett&större&

skede.&Missionen& i& Sverige& utgjorde& en& del& av& den& amerikanska&metodistmissionen& i&

Skandinavien.&Denna&kom&med&tiden&att&också&sträcka&sig&längre&österut&till&Finland&och&

Ryssland.& För& att& ytterligare& fördjupa& förståelsen& för& utvecklingen& i& Sverige& kommer&

detta& kapitel& att& jämföra& metodismens& etablering& i& Sverige& med& motsvarande&

utveckling&i&Danmark,&Finland&och&Norge.&Syftet&är&att&sätta&in&den&svenska&metodismen&

i&ett&större&perspektiv&samt&identifiera&de&gemensamma&drag&och&skillnader&som&finns&

mellan&utvecklingen&i&de&olika&länderna.&Den&svenska&metodismens&historia&bygger&på&

tidigare& kapitel& i& denna& uppsats& medan& historien& om& övriga& länders& etablering& är&

hämtad&från&tidigare&forskning.&

6.1.!Norden/under/1800Jtalet/

Karen&Anette&Nielsen& poängterar& i& samlingsverket&Den!Danske!metodistkirkes!historie&

att&det&under&18004talet& rådde&skilda&politiska& förhållanden&mellan&de&skandinaviska&

länderna.281&Sverige& förlorade& Finland& till& Ryssland& år& 1809.& Finland& blev& då& ett&

storfurstendöme&och&fick&på&så&vis&mer&självständighet&än&vad&de&haft&då&de&varit&en&del&

av& Sverige.& År& 1815& bildade& Sverige& tillsammans& med& Norge& den& svensk4norska&

unionen.&Norge&hade&fram&till&dess&tillhört&Danmark.&Även&för&Norge&innebar&detta&en&

ökad&självständighet.&Danmark&hade&under&Napoleonkrigen&deltagit&på&Frankrikes&sida&

och& tagit& stor& skada& av& de& handelsblockader& som& sattes& upp& under& kriget.282&Som& en&

konsekvens&av&detta&gick&staten&i&konkurs&1813&vilket&ledde&till&utbredd&fattigdom&och&

bostadsbrist&i&landet&under&större&delen&av&18004talet.&

Religionslagstiftning0

Vid&etableringen&av&metodismen&i&de&fyra&olika&länderna&rådde&olika&förutsättningar&på&

det& juridiska& området.& I& Norge& fanns& sedan& 1845& en& dissenterlag& och& när& Den!

Biskoppelige! Metodistkirke& bildades& 1856& var& den& det& första& kyrkosamfundet& som&
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282&Bræstrup&Karlsen&2000,&sid.&13.&
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bildades& enligt& lagen.283&Danmark& hade& sedan& det& borgerliga& upproret& mot& enväldet&

1848& en& ny& grundlag& vilken&möjliggjorde& för& en& dissenterlag.284&Även& i& Danmark& var&

metodistkyrkan& det& första& kyrkosamfundet& som& bildades& efter& den& nya& lagen& vilket&

skedde&1865.285&Som&kapitel&5&i&denna&uppsats&visat&arbetade&de&svenska&metodisterna&

aktivt& för& ökad& religionsfrihet.& De& var& också& de& första& att& utnyttja& och& bilda&

kyrkosamfund&efter&den&nya&dissenterlagen&som&i&Sverige&kom&år&1873.&Även&i&Finland&

saknades&religiös& lagstiftning&motsvarande&den& i&Danmark&och&Norge&då&metodismen&

började&etableras&där.&Björklund&noterar&där&samma&strävan&efter&religionsfrihet&som&

tidigare&anats& i&den&svenska&metodismen&och&som&enligt&honom&också&återfinns&i&den&

norska.286&I&Finland&kom&metodisternas&strävan&efter&religionsfrihet&att&spela&en&viktig&

roll&till&att&en&dissenterlag&sedan&utfärdades&1889.&

I& Finland& fanns& sedan& tidigare& den& schaumanska& kyrkolagen& vilken& innebar& en& viss&

religiös& tolerans.287&Detta& gjorde& att& de& första& metodistpredikanterna& i& Finland& inte&

mötte& något& starkt& motstånd& från& officiella& myndigheter.& Detta& kan& jämföras& med&

Sverige& där& motståndet& var& relativt& starkt& både& före& och& i& viss& mån& även& efter&

dissenterlagens& införande.& I& Danmark& där& det& sedan& tidigare& fanns& en& generös&

religionslagstiftning& mötte& metodisterna& ändå& motstånd.& Motståndet& syntes& både& i&

pressen& och& i& folkkyrkan& där& präster& kunde& vägra& att& konfirmera& barn& som& gått& i&

metodisternas&söndagsskolor.288&Det&kunde&också&vara&svårt&för&metodisterna&att&hitta&

lokaler&att&vistas& i.&Även& i&Norge&mötte&metodisterna&visst&motstånd.&Enligt& lagen& fick&

medlemmar&i&en&dissenterkyrka&inte&bli&ämbetsmän&eller&postmästare.289&Metodisterna&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
283&Bræstrup&Karlsen&2000,&sid.&21.&Haddal&1977,&sid.&53.&
284&Bræstrup&Karlsen&2000,&sid.&25.&
285&En&första&ansökan&skickades&in&redan&1861&och&kompletterades&1862463&då&
kulturministeriet&godkände&den.&På&grund&av&skifte&av&både&kung&och&regering&dröjde&
det&dock&till&1865&innan&dessa&instanser&kunde&godkänna&ansökan.&Bræstrup&Karlsen&
2000,&sid.&25426.&
286&Björklund& 2005,& sid.& 199.& I& Norge& handlade& detta& om& att& förbättra& den& redan&
existerande&dissenterlagen&och&arbete&för&full&religionsfrihet.&
287&Björklund&2005,&sid.&109.&
288&Bræstrup&Karlsen&2000,&sid.&31.&Ofta&var&det&svårt&också&svårt&för&metodisterna&att&
få&tag&på&lokaler.&
289&Ingvar&Haddal.&Vær!fra!vest.!Fra!Metodistkirkens!historie!i!Norge.!Oslo,&1977,&sid.&50.&
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kunde&också&bli& socialt&utfrysta&då&metodismen&ansågs&vara&en& irrlära&som&dessutom&

bar&sekteristiska&drag.290&

6.2.!Emigration/och/metodism/i/retur/

En&gemensam&nämnare&mellan&alla&fyra&länderna&var&emigrationen&till&USA&och&det&är&

också& genom& återvändande& emigranter& som&metodismen& först& kommer& till& samtliga&

länder.& Gemensamt& för& alla& länderna& är& också& att& återvändande& emigranter& varit& i&

kontakt& med& Olof& G.& Hedström& och& missionen& på& Betelskeppet.291&De& flesta& blev&

metodister&genom&missionen&på&Betelskeppet&men&det&gäller& inte&alla.&Både&Christian!

Willerup!och&Victor!Witting!blev&metodister&i&andra&delar&av&USA&men&de&kom&ändå&att&

möta&Hedström.&Willerup&var&dessutom&medarbetare&till&Hedström&under&en&tid&innan&

han&sändes&till&Danmark.292&

I&Danmark,&Finland,&Norge&och&Sverige&kom&de&första&metodistiska&impulserna&genom&

privata&initiativ.&Majoriteten&av&de&nordiska&emigranter&som&blivit&metodister&stannade&

kvar& i& USA& och& bildade& där& dansk4norska& och& svenska& metodistkyrkor.& Några&

emigranter&och&sjömän&återvände&dock&hem&på&eget&initiativ,&för&en&kortare&eller&längre&

tid,& för& att& berätta& om& sin& nya&metodistiska& tro.293&Här& sticker& Sverige& ut& då& svenska&

emigranter& och& sjömän& i& högre& utsträckning& återvände& till& hemlandet.& De& privata&

missionsinitiativen&i&hemländerna&la&en&viss&grund&men&det&var&inte&det&som&på&allvar&

bidrog& till& etableringen& av& nationella& kyrkor.& Gemensamt& för& Danmark,& Norge& och&

Sverige& är& att& etableringen& av& respektive& kyrka& istället& är& knutet& till& utsända&

missionärer.&Ofta& fungerade&dessa&som&en&katalysator& för&metodismen& i& landet&vilken&

fångade&upp&de&metodister&som&tidigare&kommit&till&tro&genom&de&privata&initiativen.&

För&Danmark&var&den&mest&avgörande&personen&Willerup,&för&Norge&var&det&Ole&Peter&

Petersen& och& för& Sverige& Victor&Witting.294&Petersen& var& en& norsk& sjöman& som& blivit&

metodist& på&Betelskeppet&1846.&Han& återvände& till&Norge&1849&efter& att& hans& fästmö&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
290&Haddal&1977,&sid.&51.&
291&Haddal&1977,&sid.&22.&Björklund&2005,&sid.&84485,&1184119.&Bræstrup&Karlsen&2000,&
sid&19421.&
292&Bræstrup&Karlsen&2000,&sid.&19.&
293&Kapitel&3.1.&i&denna&uppsats.&Björklund&2005,&sid.&118.&Bræstrup&Karlsen&2000,&sid.&
19.&Haddal&1977,&sid.&18,&27.&
294&Kapitel&3.2.& i&denna&uppsats.&Bræstrup&Karlsen&2000,& sid.&19420,&24.&Haddal&1977,&
sid.&30.&&
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bett&honom&komma&hem&och&berätta&om&vad&han&varit&med&om.295&Ett&år&senare&fick&han&

ett&kallelsebrev&som&visade&att&han&nu&ansågs&vara&Hedströms&medhjälpare&och&1853&

åkte& han& till& USA& där& han& samtidigt& ordinerades& till& både& diakon& och& äldste.296&Som&

tidigare& nämnts& i& kapitel& 3.1.& blev& Willerup& utnämnd& till& superintendent& för&

metodistmissionen& i& Skandinavien& först& 1856.& Vid& denna& tidpunkt& fanns& det&

metodistiska&missionärer& i&Norge,&Danmark&och&Sverige&vilka&Willerup&ansvarade&för.&

Det& är& tydligt& att&Willerup& såg& detta& som& ett&missionsområde& då& han& själv& reste& och&

besökte&både&Norge&och&Sverige.&

Enligt&Haddal&delades&missionsområdet&upp&mellan&länderna&redan&1859&då&Petersen&

tog& över& ansvaret& för& missionen& i& Norge& och& Witting& fick& ansvar& för& Sverige.297&Att&

Witting&skulle&ha&fått&ansvar&för&Sverige&redan&1859&kan&omöjligt&stämma&då&han&inte&

kom&till&Sverige&som&missionär&förrän&1867.&Det&är&dock&inte&möjligt&att&Peterson&tog&

över&ansvaret&för&Norge&redan&1859.&Frågan&är&dock&om&inte&missionen&i&Norge&i&någon&

mån&fortsatte&vara&underställd&Willerup.&Samma&år&som&Peterson&ska&ha&fått&ansvaret&

flyttade&Willerup& nämligen& Larsson& till& Danmark.& Dock& återvände& Larsson& till& Norge&

redan&efter&ett&år.&Willerup& flyttade&dessutom&år&1863&den&norska&predikanten&Bernt&

Johansen&från&Norge&till&Ålborg&i&Danmark.&Oavsett&om&det&var&Willerup&eller&Petersen&

som& var& ytterst& ansvarig& för& missionen& i& Norge& så& verkar& Willerup& ha& haft& visst&

inflytande&över&predikanterna&även&i&Norge.&

Kronologiskt&kommer&metodismen&först&till&Norge,&sedan&Danmark,&därefter&till&Sverige&

och& sist& till& Finland.& Finland& skiljer& sig& på& så& vis& att& resultatet& från& de& första& privata&

initiativen&bad&om&hjälp&från&missionen&i&Sverige&och&inte&direkt&från&Amerika.&Gustaf&

Bärnlund& från& Finland& gästade& SMMF:s& årsmöte& år& 1874& för& att& be& om& hjälp.&

Svenskarna&var&vid&denna&tidpunkt&dock&fullt&upptagna&med&sin&egen&mission&och&ansåg&

inte& att& de& hade& möjlighet& att& avvara& någon& missionär.298&Amerikanen& Biskop& W.& L.&
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295&Inger& Furseth.&A! comparative! study! of! social! and! religious! movements! in! Norway,!
1780s91905.&N.Y.,&2002,&sid.&176.&Haddal&1977,&sid.&18.&
296&Haddal&1977,&sid.&28429.&Petersens&snabba&dubbla&ordinering&efter&bara&fyra&år&som&
missionär& i& Norge& är& anmärkningsvärd.& Haddal& varken& förklarar,& utvecklar& eller&
problematiserar&händelsen.&
297&Haddal&1977,&sid.&59460.&
298&Björklund& 2005,& sid.& 103.& Missionen& i& Finland& var& sedan& en& del& av& den& svenska&
missionen&fram&till&1892.&Från&1885&utgjorde&missionen&i&Finland&ett&eget&distrikt&inom&
den&svenska&metodistkyrkan.&Se&Björklund&2005,&sid.&162&och&framåt.&
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Harris&som&närvarade&vid&mötet&ska&dock&ha&fått&upp&ögonen&för&potentialen&i&det&nya&

missionsfältet& och& till& och& med& frågat& den& svenskamerikanske& missionären& Bengt&

August& Carlson& om& han& kunde& tänka& sig& att& åka& till& Finland.299&Trots& att& Carlson& var&

villig&hindrade&dock&Witting&att&den&svenska&missionen&skulle&ta&på&sig&också&detta.&Det&

är& här& möjligt& att& se& en& parallell& mellan& hur& Willerup& femton& år& tidigare& aktivt&

placerade&missionärer& i&Danmark&och&Norge&på&bekostnad& av&missionen& i& Sverige.300&

Witting& agerar& nu& på& samma& sätt& och& vill& inte& avvara& några& resurser& från& den& egna&

missionen.& Genom& sitt& underställande& av& Metodistkyrkan& i& Sverige& skiljer& sig&

metodistmissionen&i&Finland&från&den&i&Skandinavien.&Först&1903&ombildas&missionen&i&

Finland&till&en&egen&missionskonferens&och&även&efter&detta&är&den&beroende&av&svenska&

rikspredikanter.301&

6.3.!Spridning/och/etablering/

Etableringen& i& de& fyra& länderna& är& snarlik.& Missionen& startar& med& lokal& verksamhet&

vilken&sedan&växer&och&sprider&sig.&Detta&leder&till&att&ett&kyrkosamfund&bildas.&Sverige&

skiljer& sig& dock& på& ett&markant& sett& genom& att& antalet&missionärer& är&mycket& större.&

Detta& gör& att& metodismen& etablerar& lokala& föreningar& på& flera& platser& samtidigt& och&

därmed& också& expanderar& snabbare& i& Sverige& än& i& grannländerna.& Missionen& i& både&

Danmark& och& Norge& startade& drygt& tio& år& före& den& i& Sverige& men& trots& detta& är&

missionen& i& Sverige& större& vid& kyrkobildningen& tio& år& efter& att& missionen& i& Sverige&

startade.& Enligt& protokollet& från& generalkonferensen& i& Baltimore& 1876& rapporterades&

statistik&gällande&antalet&söndagsskollärare&i&Skandinavien&och&där&noterades&att&det&i&

Norge& fanns&mer& än& 1300,& i& Danmark& 1000& och& i& Sverige& 4000& söndagsskollärare.302&

Dessa&siffror&bekräftar&den&snabbare&utvecklingen&i&Sverige&i&jämförelse&med&Danmark&

och&Norge.&Den&ekonomiska&redovisningen&i&samma&protokoll&visar&också&att&anslagen&

till& Sverige& under& perioden& 1873–76& var& dubbelt& så& stora& som& de& till& Danmark&

respektive&Norge.303&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
299&Björklund&2005,&sid.&122.&
300&Se&kapitel&3.1.&i&denna&uppsats.&
301&Björklund&2005,&sid.&248.&
302&Woodruff&1876,&sid.&584.&
303&Woodruff&1876,&sid.&580.&
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Att&metodismen& startade& på& flera& platser& samtidigt& i& Sverige& bidrog& till& en& snabbare&

utveckling&också&på&riksplanet.&Missionärsföreningen&bildades&samma&år&som&de&första&

församlingarna& och& året& därefter& startades& tidningen.& Även& det& egna& bokförlaget&

grundades&inom&de&första&åren.&Samma&steg&i&utvecklingen&återfinns&i&Norge&i&takt&med&

att&missionen&etableras&och&börjar&växa&där.&Precis&som&i&Sverige&bildas&det&i&Norge&en&

tidning,&ett&förlag&och&en&skola.304&Ett&undantag&finns&dock&och&det&är&att&den&formella&

kyrkobildningen&i&Norge&kom&flera&år&före&tidning,&bokförlag&och&skola.&Skolan&startade&

först&1874,&samma&år&som&den&svenska&motsvarigheten.&Att&Petersen&då&varit&verksam&

som&missionär& i& Norge& i& över& tjugo& år&medan&missionärerna& i& Sverige& inte& ens& varit&

verksamma& i& tio& år& visar&hur&utvecklingen& skiljer& sig& tidsmässigt.& Förlaget&bildades& å&

andra& sidan& redan& 1867&med& syftet& att& sprida& kristen& litteratur& i& både&Danmark& och&

Norge.305&Långt&innan&bokförlagen&startades&fanns&dock&i&både&Sverige&och&Norge&tryckt&

material&på&respektive&språk.&Det&äldsta&kända&materialet&är&samma& i&båda& länderna:&

Uddrag! af! Den! Methodist9Episkopale! Kirkes! Lære! og! Disciplin& som& kom& 1856& samt&

Metodhist!eposkopal!kyrkans!lära!och!disciplin&från&1866.306&Båda&trycktes&i&USA.&

6.4.!Sammanfattning/

Detta& kapitel& har& visat& att& metodismens& utveckling& i& Danmark,& Finland,& Norge& och&

Sverige&följer&samma&mönster.&Förklaringen&till&detta&är&att&all&mission&utgår&från&den&

amerikanska&metodistmissionen&samt&att&den&politiska&och&sociala&kontexten&är&snarlik&

mellan& länderna.& Missionen& i& Finland& skiljer& sig& på& så& vis& att& den& är& underordnad&

missionen& i& Sverige.& Kronologiskt& kommer& metodismen& först& till& Norge,& sedan&

Danmark,& därefter& till& Sverige& och& sist& till& Finland.& Gemensamt& för& missionen& i& alla&

länderna&är&att&de&drar&nytta&av&de&dissenterlagar&som&införs& i&samtliga& länder&under&

18004talet.&I&alla&länderna&är&metodisterna&de&första&som&bildar&kyrkosamfund&enligt&de&

nya& lagarna& och& i& flera& av& länderna& arbetar& de& aktivt& för& lagarnas& införande.& Strävan&

efter& religionsfrihet& återkommer& i& alla& länderna& och& bör& ses& som& en& naturlig&

konsekvens& av& de& förhållanden& som& rådde& i& USA.& Där& var& kyrkan& självständig& och&

religionsfriheten&självklar.&Detta&tog&metodistmissionärerna&med&sig&till&Norden.&
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Av& missionen& i& de& fyra& länderna& var& metodistmissionen& som& störst& i& Sverige& och&

tillväxten&där&var&betydligt&snabbare&än& i&övriga& länder.&Den&primära&anledningen&till&

detta& var& det& större& antalet& missionärer& som& sändes& till& Sverige& vilket& gjorde& att&

metodismen&kunde&spridas&och&växa&snabbt&på&flera&platser&samtidigt.&

& 0
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7.!Slutsatser0

Denna& studie& har& undersökt& amerikansk& metodistmission& som& ett& transnationellt&

fenomen& utifrån& de& förutsättningar& som& den& lokala& kontexten& för& missionsarbetet&

utgjort.& Med& den& amerikanska& metodistmissionen& i& Sverige& som& utgångspunkt& har&

också&en&jämförelse&gjorts&med&motsvarande&mission&i&Danmark,&Finland&och&Norge.&

Undersökningen&har&visat&hur&den&amerikanska&metodistmissionen& i&Sverige&startade&

som&en&konsekvens&av&att&svenska&emigranter&och&sjömän&som&mött&metodismen&i&USA&

återvände& till& Sverige& och& där& berättade& om& sin& nya& tro.& Resultatet& av& denna&

undersökning&ansluter&därför&till&tidigare&forskningsresultat&som&visat&att&metodismen&

inte&kom&till&Sverige&från&England&via&George&Scott&utan&istället&var&en&konsekvens&av&

amerikansk&metodistmission&i&Sverige.&

Majoriteten&av&svenska&sjömän&och&emigranter&som&blivit&metodister&blev&det&ombord&

på& Betelskeppet& i& New& York& där& svenskamerikanen& Olof& Gustaf& Hedströms& bedrev&

metodistmission.&När&dessa&återvändande&sjömän&och&emigranter&berättade&om&sin&nya&

metodistiska& tro& i& Sverige& uppstod&mindre& grupper& av& metodister& runt& om& i& landet.&

Dessa&skrev&till&Hedström&och&bad&om&missionärer.&Detta&mönster&syns&även&i&Danmark&

och&Norge&och&ledde&till&att&det&amerikanska&metodistiska&missionssällskapet&började&

sända& missionärer& till& Skandinavien.& Sverige& utgjorde& inledningsvis& en& del& av&

metodisternas& skandinaviska& missionsfält& och& blev& först& 1868& ett& eget&

missionsområde.& Den& första& utsände&metodistmissionären& som& skickades& till& Sverige&

var&Johan&Peter&Larsson.&Han&kom&till&Kalmar&redan&1852&och&blev&avlönad&missionär&

1854.&Larsson&verkade&där&ett&par&år& innan&han& flyttades&till&Norge&efter&att&Willerup&

blivit&superintendent&över&missionen&i&Skandinavien.&Trots&att&metodistmissionen&inte&

gjorde& skillnad&på&de& skandinaviska& länderna& vid&denna& tid& verkar&Willerup& ändå&ha&

prioriterat& verksamhet& i& Norge& och& Danmark& före& den& i& Sverige.& Först& 1865& sändes&

Larsson&tillbaka&till&Sverige&för&att&missionera&i&Göteborg.&

Den& amerikanska& metodistmissionen& i& Sverige& tog& fart& då& svenskamerikanen& Victor&

Witting&anlände& i& slutet& av&1867.&År&1868&bildades&de& första&metodistförsamlingarna&

runt&om&i&Sverige&samtidigt&som&missionärerna&organiserades&i&en&missionärsförening.&

På&grund&av&det&större&antalet&missionärer&som&nu&kom&till&Sverige&från&Amerika&växte&
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metodismen& snabbare& här& än& i& de& andra& skandinaviska& länderna.& Det& finns& därför&

anledning& att& fundera& över& de& individuella& aktörernas& betydelse& för& missionens&

utbredning&i&förhållande&till&den&amerikanska&organisationens&ekonomiska&satsning&på&

missionen.&Här&kan&jämförelsen&mellan&de&nordiska&länderna&peka&på&centrala&aktörers&

betydelse& för&respektive&mission.&Willerups&svala& intresse& för&Sverige&under&perioden&

1856465& hindrade& i& stor& utsträckning& utveckling& där& trots& att& organisationen& i& USA&

bidrog& med& ekonomiska& resurser.& Wittings& betydelse& som& superintendent& för&

missionen& i&Sverige&var&avgörande& för&utvecklingen&som&därefter&på&mindre&än&tio&år&

etablerades,&gick&om&och&blev&större&än&missionen&i&Danmark&och&Norge&tillsammans.&

Utan&den&amerikanska&organisationens&resurser&hade&metodismen&troligtvis&aldrig&fått&

genomslag& utan& endast& mindre& grupper& likt& de& under& pionjärtiden& hade& bildats.&

Samtidigt&kan&de&centrala&aktörernas&betydelse& inte&heller&avskrivas&helt&vilket&syns& i&

jämförelsen&mellan&missionen&i&de&olika&länderna.&

Expansionen&i&Sverige&skedde&från&början&framförallt&i&kuststäder&men&redan&på&18704

talet& var& expansionen& lika& stor& i& inlandet& som& längs& med& kusterna.& Expansionen&

stannade& dock& i& södra& Sverige& och& nådde& under& den& undersökta& tidsperioden& aldrig&

längre&norrut&än&Orsa.&Undersökningen&har&visat&att&den&extremt&snabba&tillväxten&som&

syntes&under&de&första&åren&avtog&redan&innan&missionsföreningen&ombildats&till&kyrka.&

Då&hade&den&årliga&tillväxten&minskat&till&runt&10&%&per&år.&

Avsaknaden& av& kvinnor& inom& metodistmissionen& under& den& studerade& perioden& är&

total.& Undersökningen& har& visat& att& missionen& i& Sverige& inte& stämmer& överens& med&

Hemptons& teori& om& att& en& feminisering& av& metodistmissionen& skedde& under& 18004

talets&andra&hälft.&De&enda&kvinnor&som&nämns&i&denna&undersöknings&källmaterial&är&

tre&aktieägare&i&SMMF:s&assuransförening.&

Undersökningen& har& studerat& SMMF:s& organisation& och& jämfört& den& med& den&

amerikanska& Metodistepiskopalkyrkans& organisation.& Den& svenska& föreningen&

uppvisar& stora& likheter&med& den& amerikanska&motsvarigheten& och& dess& struktur& och&

funktion& liknar& både& Metodistepiskopalkyrkans& årskonferens& och& dess&

kvartalskonferens.& Strukturellt& kan& metodistmissionen& i& Sverige& beskrivas& som&

connexionalistisk& i& ett& globalt& perspektiv& då& den& hela& tiden& varit& underordnad&

generalkonferensen& i& USA.& Detta& sätt& att& organisera& sig& på& var& mycket& lämpligt& för&



&

&
84&

expansion& till& nya& sammanhang.& En& färdig& modell& fanns& för& hur& nya& kyrkor& skulle&

organiseras&samtidigt&som&den&amerikanska&moderkyrkan&fick&fortsatt&inflytande&över&

de&nya&samfundsbildningarna.&

Undersökningen& har& visat& att& SMMF:s& årsmöten& fyllde& en& teologiskt& formerande&

funktion& genom& att& alla& missionärer& varje& år& fick& skriva& en& avhandling& om& ett&

förutbestämt& teologiskt& ämne.& Avhandlingarna& presenterades& och& diskuterades& på&

mötena&och&om&majoriteten&av&missionärerna&var&överens&godkändes&de&också.&Denna&

formerande& funktion& blev& allt& viktigare& i& takt& med& att& föreningen& växte& och& antalet&

predikanter& ökade& eftersom&majoriteten& av& de& nya& predikanterna& var& svenskar& som&

blivit& metodister& i& Sverige.& Dessa& saknade& erfarenhet& av& Metodistepiskopalkyrkan& i&

USA.& Att& den& formerande& funktionen& var& viktig& bekräftas& av& det& utrymme& som&

föreningens&årsmöten&gav&åt&de&avhandlingar&som&missionärerna&skrivit.&Utöver&detta&

examinerades& också& predikanterna& enligt& samma& modell& som& användes& i&

Metodistepiskopalkyrkan.&Predikanterna&förväntades&förutom&att&studera&metodistiska&

skrifter& också& studera& det& svenska& och& engelska& språket.& Dessutom& ingick& samtida&

teologisk& litteratur& som& inte& var& metodistisk& i& examinationen.& Undersökningen& har&

också&visat& att&medlemmarna& i& föreningen& inte&utgjorde&en&homogen&grupp&även&om&

gemensam& teologi& och& formering& eftersträvades.& Undersökningen& har& visat& att&

metodistmissionen,& förutom& metodistisk& teologi,& också& tog& med& sig& ideal& som& vuxit&

fram& i& Amerika& till& Norden.& Exempel& på& detta& är& metodisternas& ivrande& för&

religionsfrihet.&

För&att&klara&av&missionens&snabba&tillväxt&började&SMMF&tidigt&att&ta&ut&avgifter&från&de&

lokala& föreningarna& för&att&på&så&vis&själva&kunna& försörja&missionärerna.&Detta& ledde&

tidigt& till& en&ökad&självständighet&vilket& förmodligen&var&en&bidragande&orsak& till&den&

snabba&ombildningen&till&kyrka&i&Sverige.&Övergången&från&missionsförening&till&kyrka&

kom&således&som&en&naturlig&konsekvens&av&den&snabbt&växande&missionen.&Förutom&

de& ökade& ekonomiska& behoven& ökade& också& antalet& missionärer.& Eftersom& dessa&

primärt&rekryterades& i&Sverige&växte&behovet&av&en&skola& fram.&Detta& ledde& till&att&en&

skola& startades& i& Örebro& redan& år& 1874.& Året& innan& hade& föreningen& startat& ett& eget&

förlag& och& boktryckeriet& Wesleyana.& Dessa& steg& i& utvecklingen& återfinns& också& när&

metodismen&etablerades&i&Norge.&Även&om&kyrkobildningen&där&sker&före&bildandet&av&

både& förlag& och& skola& så& finns& samtliga& steg& dock& med.& Att& ordningsföljden& är&
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annorlunda& i& länderna& hade& att& göra& med& den& gällande& religionslagstiftningen& i&

respektive&land.&I&Norge&fanns&sedan&tidigare&en& &dissenterlag&som&tillät&metodisterna&

att&bilda&kyrkosamfund.&Sverige&hade&sedan&1860&också&en&dissenterlag&men&den&var&

inte&tillräckligt&generös&för&att&möjliggöra&bildandet&av&ett&metodistiskt&kyrkosamfund.&

Studien& har& visat& att& den& nya& dissenterlagens& införande& i& Sverige& år& 1873& hade&

avgörande& betydelse& för& bildandet& av& Metodistkyrkan& i& Sverige& vilket& sker& som& en&

direkt& konsekvens& av& lagens& införande.& Metodistkyrkan& i& Sverige& är& det& första&

kyrkosamfund&som&bildas&efter&den&nya&dissenterlagen.&Även&i&de&andra&tre&länderna&är&

metodisterna&de&första&att&bilda&kyrkosamfund&efter&de&nya&lagarna.&I&Finland&arbetar&

metodisterna&dessutom&aktivt&för&införandet&av&en&dissenterlag.&

Undersökningen& har& visat& att& den& amerikanska& metodistmissionens& utveckling& var&

snarlik&i&alla&fyra&länderna.&Kronologiskt&kom&metodistmissionen&först&till&Norge,&sedan&

Danmark,&därefter&till&Sverige&och&sist&till&Finland.&Utvecklingen&i&Sverige&gick&snabbare&

än&i&övriga&länder&vilket&berodde&på&att&antalet&missionärer&som&sändes&dit&var&större.&

I& Sverige& noteras& att& tillväxten& var& som& störst& under& missionstiden& och& att& denna&

tillväxt&inte&höll&i&sig&i&samma&utsträckning&efter&kyrkobildningen.&

Resultatet& av& denna& undersökning& har& gett& upphov& till& nya& frågor& vilka& kan& ligga& till&

grund&för&framtida&forskning.&Hur&såg&arbetat&ut&på&lokal&och&regional&nivå&i&jämförelse&

med& det& på& riksnivån?& Vilka& anslöt& sig& till& metodismen& och& i& vilken& utsträckning& är&

SMMF:s& medlemmar& representativa& för& medlemmarna& i& de& lokala& församlingarna?&

Tillväxten&före&och&efter&kyrkobildningen&bör&också&undersökas&för&att&ge&svar&på&om&

och&hur&kyrkobildningen&påverkade&medlemsutvecklingen.&Det&svenska&samhällets&syn&

på&metodismen&vid&denna&tid&borde&också&undersökas&samt&hur&denna&syn&påverkades&

av&dissenterlagen&1873&och&Metodistkyrkans&erkännande&1876.&Ur&ett& internationellt&

perspektiv&bör& en& större& jämförelse& göras& av&metodistiska&missionärer& vid&denna& tid&

för& att& få& svar&på& varför&det& för&denna& tidsperiod& saknas&kvinnliga&missionärer& i& den&

skandinaviska&missionen.&
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Bilaga  1  

Stadgar  För  Svenska  Methodist-‐Missionär-‐Föreningen  

Källa:  Svenska  Methodist-‐Missionär-‐Föreningens  årsmötesprotokoll  1868.  
  

§	  1.   Hvarje	  person	  som	  är	  emplojerad	  som	  missionär	  i	  M.E.	  Kyrkans	  mission	  i	  
Sverige	  är	  medlem	  af	  denna	  förening	  och	  är	  det	  hvarje	  medlems	  saligt	  att	  
infinna	  sig	  vid	  hvarje	  årligt	  möte.	  

§	  2.   Superintendenten	  för	  M.	  E.	  Kyrkans	  missioner	  i	  Sverige	  är	  Föreningens	  
Ordförande.	  

§	  3.   Föreningen	  sammanträder	  en	  gång	  för	  hvart	  år	  på	  sådant	  sätt,	  som	  föreningen	  
sjelf	  föregående	  årsmöte	  bestämt.	  

§	  4.   Denna	  förening	  kan	  delas	  i	  två	  eller	  flera	  föreningar,	  när	  omständigheterna	  så	  
kräfva,	  dock	  icke	  i	  andra	  fall	  än	  när	  missionen	  är	  fördelade	  i	  två	  eller	  flera	  
distrikt,	  då	  hvarje	  distrikt	  har	  sin	  förening.	  

§	  5.   Ordföranden	  bestämmer	  tiden	  då	  föreningen	  skall	  sammanträda,	  dock	  ej	  förr	  
än	  i	  Maji	  eller	  sednare	  än	  i	  September,	  och	  bör	  Ordföranden	  antingen	  
egenhändigt	  eller	  genom	  föreningens	  Sekreterare	  underätta	  hvarje	  
föreningens	  medlem	  derom	  minst	  2	  månader	  före	  den	  bestämda	  mötesdagen.	  
Skulle	  ingen	  särskild	  underrättelse	  om	  tiden	  för	  föreningens	  sammanträde	  
inlåfva	  från	  Ordföranden	  eller	  Sekreteraren,	  sammanträder	  föreningen	  alltid	  
den	  2dra	  Thorsdagen	  i	  September	  kl	  8	  förmd.	  

§	  6.   Hvarje	  föreningsmöte	  såväl	  som	  hvarje	  session	  af	  detsamma,	  begynnes	  med	  
sång,	  bön	  och	  bibelläsning	  och	  afslutas	  med	  sång,	  bön	  välsignelsen.	  

§	  7.   En	  Sekreterare	  tillsättes,	  samt,	  om	  så	  behöfs,	  en	  vice	  Sekreterare,	  hvilka	  
utnämnas	  af	  Ordföranden,	  men	  tillsättas	  av	  Föreningen	  genom	  röstning.	  Om	  
den	  utnämnade	  vill	  undanbedja	  sig	  förtroende,	  måste	  detta	  göras	  innan	  
omröstning	  sker.	  En	  frånvarande	  kan	  icke	  tillsättas.	  

§	  8.   Det	  är	  Sekreterarens	  skyldighet	  att	  föra	  noggrant	  protokoll	  öfver	  alla	  frågor	  
och	  göromål,	  som	  uppkomma	  för	  Föreningens	  behandling,	  hvilket	  protokoll	  
skall	  uppläsas	  för	  och	  erkännas	  af	  Föreningen	  innan	  Ordföranden	  och	  
Sekreteraren	  underskrifva	  detsamma.	  

§	  9.   Det	  är	  Ordförandens	  skyldighet	  att	  öppna	  sessionen	  på	  den	  bestämda	  tiden,	  
hålla	  ordning	  samt	  tillse	  att	  ingen	  medlem	  öfverträder	  någon	  paragraf	  i	  detta	  
Reglemente.	  

§	  10.  Skulle	  Ordföranden	  af	  en	  eller	  annan	  orsak	  vara	  förhindrad,	  att	  vara	  tillstädes,	  
tillsätts	  han	  en	  annan,	  som	  i	  hans	  ställe	  leder	  förhandlingarna	  och	  läser	  Ordet	  i	  
Föreningens	  möten.	  

§	  11.  Skulle	  han	  af	  någon	  orsak	  hafva	  uraktlåtit	  att	  tillsätta	  en	  annan	  i	  sitt	  ställe,	  
tillsätte	  Föreningen	  då	  en	  Ordförande	  genom	  omröstning.	  Skulle	  den	  reguljäre	  
Ordföranden	  sednare	  anlända,	  kunna	  den	  så	  tillsatte	  sin	  plats.	  
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§	  12.  Medlemmarnes	  resekostnader	  uti	  att	  komma	  till	  och	  från	  mötet	  fördelas	  lika	  
på	  alla,	  nemligen	  sålunda:	  hvarje	  medlem	  uppgifver	  för	  Sekreteraren	  hvad	  
hans	  resa	  dit	  och	  hem	  kostar.	  Dessa	  summor	  adderas	  då	  tillsammans,	  
resultatet	  deras	  divideras	  med	  medlemmarnas	  antal	  och	  den	  sålunda	  
uppkomna	  qvoten	  erlägges	  af	  enhvar.	  Har	  nu	  någons	  resa	  kostat	  mindre	  än	  
qvoten,	  så	  erlägger	  han	  fyllnaden	  till	  Sekreteraren	  och	  missionären	  på	  
platsen/eller	  missionärerna/	  samt	  enhvar,	  som	  icke	  haft	  någon	  
reseomkostnad	  alls,	  erlägga	  likafullt	  qvotens	  belopp	  till	  Sekreteraren,	  och	  af	  
dessa	  medel	  betala	  Sekreteraren	  så	  mycket	  åt	  en	  hvar	  som	  dessa	  resor	  kostat	  
mera	  än	  qvoten.	  

§	  13.  På	  jernväg	  beräknas	  resekostnaden	  efter	  tredje	  klassens	  pris	  och	  på	  ångbåt	  
efter	  andra	  klassens.	  Mat	  och	  logi	  inberäknas	  i	  resekostnaderna.	  

§	  14.  Om	  någon	  medlem	  uteblifver	  från	  mötet,	  betale	  lika	  fullt	  sin	  andel,	  utom	  i	  
sådana	  fall	  då	  föreningens	  majoritet	  frikänner	  honom.	  

§	  15.  Frånvarande	  medlemmars	  andel	  betalas	  af	  Superintendenten	  och	  avdragas	  på	  
deras	  lön	  nästföljande	  qvartal.	  

§	  16.  Anländer	  någon	  af	  Föreningens	  medlemmar	  en	  dag	  sednare	  än	  den	  bestämda	  
mötesdagen,	  böte	  5	  Rdr	  Rmt;	  2	  dagar	  efter	  mötets	  öppnande,	  böte	  10	  Rdr	  Rmt;	  
hvilka	  medel	  tillfalla	  föreningens	  kassa.	  Denna	  paragraf	  gäller	  ej,	  då	  man	  afrest	  
hemifrån	  i	  tillräcklig	  tid,	  men	  blifvit	  förhindrad	  på	  vägen	  genom	  antingen	  
ångbåtars	  eller	  jernvägars	  skuld.	  

§	  17.  Anländer	  någon	  af	  medlemmarna	  en	  half	  timma	  sednare	  än	  den	  bestämda	  
tiden	  för	  Sessionernas	  begynnande	  böts	  50	  Öre.	  

§	  18.  Ingen	  medlem	  tillåts	  lemna	  Sessionsmöte	  utan	  föreningens	  medgifvande.	  
§	  19.  Föreningens	  sammanträde	  får	  ej	  utom	  i	  utomordentliga	  fall,	  öfverstiga	  en	  

vecka.	  
§	  20.  Föreningens	  hufvudändamål	  är	  att	  afhandla	  theologiska	  ämnen,	  examinera	  de	  

bröder	  som	  emplojeras	  i	  missionerna	  samt	  rådgöra	  med	  hvarandra	  rörande	  
sådana	  frågor,	  som	  kunna	  vara	  af	  allmänt	  intresse	  för	  Guds	  sak.	  

§	  21.  Hvarje	  medlem	  måste	  hafva	  en	  skrfven	  afhandling	  vid	  hvarje	  årsmöte	  rörande	  
något	  ämne,	  som	  han	  af	  den	  dertill	  bestämda	  kommittén	  blifvit	  sig	  ålagd.	  
Uraktlåter	  någon	  detta,	  då	  han	  får	  sig	  ämnet	  tillagdt	  minst	  2	  månader	  före	  
mötets	  begynnande,	  böte	  20	  Rdr	  Rmt,	  hvilken	  summa	  tillfaller	  föreningens	  
kassa.	  

§	  22.  Om	  någon	  förhindrad	  att	  tillstädeskomma	  sjelf,	  insände	  sin	  afhandling	  till	  
missionären	  i	  den	  plats,	  der	  mötet	  skall	  hållas,	  i	  annat	  fall	  böte,	  som	  ofvan	  
sagdt	  är.	  Långvarig	  sjukdom	  är	  den	  enda	  giltiga	  ursäkt	  för	  afhandlingens	  
uteblifvande.	  

§	  23.  Allmän	  Gudstjänst	  hålles	  hvarje	  afton	  under	  föreningens	  sammanvaro	  och,	  der	  
det	  möjligt	  är,	  bönemöte	  kl.	  5	  hvarje	  morgon,	  att	  vara	  högst	  en	  timma.	  

§	  24.  Superintendenten	  tillika	  med	  missionären	  på	  platsen	  utgör	  en	  Gudstjänst-‐‑
kommitté	  och	  är	  det	  deras	  skyldighet	  att	  bestämma	  hvem	  som	  skall	  predika,	  
samt	  delgifva	  honom	  underrättelse	  derom	  vid	  förmiddagssessionens	  slut.	  
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§	  25.  Ingen,	  som	  icke	  är	  medlem	  af	  Föreningen,	  får	  tillstädes	  vara	  under	  föreningens	  
sammankomster,	  med	  mindre	  han	  fått	  Föreningens	  tillåtelse	  dertill,	  dock	  eger	  
en	  sådan	  ingen	  rösträttighet.	  

§	  26.  Ingen	  medlem	  får	  tala	  i	  något	  ämne	  mera	  än	  en	  half	  timma	  hvar	  gång	  och	  ej	  i	  
mera	  än	  3ne	  gånger	  i	  samma	  ämne	  såvida	  han	  icke	  får	  föreningens	  uttryckliga	  
tillåtelse	  dertill.	  Ingen	  får	  tala	  andra	  gången	  förrän	  alla	  de	  öfvriga	  ha	  talat,	  om	  
de	  så	  önska.	  

§	  27.  Alla	  frågor,	  som	  gå	  till	  omröstning,	  afgöras	  med	  enkel	  majoritet,	  utom	  då	  fråga	  
är	  om	  förändring	  efter	  upphörande	  af	  någon	  af	  detta	  Reglementes	  paragrafer,	  
då	  en	  majoritet	  af	  två	  tredjedelar	  erfordras.	  De	  frånvarande	  måste	  åtnöja	  sig,	  
med	  de	  närvarandes	  beslut;	  dock	  måste	  ovillkorligen	  2/3	  af	  Föreningens	  
medlemmar	  vara	  tillstädes	  innan	  någon	  fråga	  kan	  afgöras.	  Utfalla	  rösterna	  lika,	  
afgöre	  Ordföfranden	  saken.	  

§	  28.  Hvarje	  medlem	  kan	  väcka	  förslag,	  men	  intet	  förslag	  kan	  förekomma	  till	  
behandling	  eller	  röstning	  förrän	  det	  blifvit	  sekunderat	  af	  en	  annan	  medlem.	  
Alla	  förslag	  och	  resolutioner	  böra	  informeras	  skriftligen	  till	  Ordföranden	  och	  
kan	  han	  icke	  tvingas	  att	  framställa	  något	  förslag	  till	  omröstning,	  förrän	  han	  har	  
det	  skrftligt	  i	  sina	  händer,	  undertecknat	  af	  såväl	  motionär	  som	  sekundant.	  

§	  29.  Alla	  paragrafer	  i	  detta	  Reglemente	  kunna	  i	  öfverensstämmelse	  med	  27de	  
förändras	  eller	  upphäfvas,	  utom	  den	  1te	  #,	  hvilken	  icke	  kan	  på	  något	  sätt	  
ändras.	  

§	  30.  En	  Kassaförvaltare	  tillsättes,	  hvars	  skyldighet	  det	  är	  att	  handhafva	  de	  influtna	  
medlen,	  samt	  redovisa	  årligen	  för	  föreningens	  utgifter	  och	  inkomster.	  

§	  31.  Hvarje	  person,	  som	  blir	  medlem	  af	  föreningen,	  skall	  erlägga	  en	  inträdesafgift	  af	  
5	  Rdr	  Rmt	  till	  föreningens	  kassa.	  

Vi	  undertecknade,	  emplojerade	  i	  Missionens	  tjänst	  hafva	  godvilligt	  antagit	  dessa	  stadgar	  
och	  förbinda	  oss	  att	  ställa	  oss	  dem	  till	  efterrättelse.	  Stockholm	  den	  17de	  Sept.	  1866.	  
	  

V.	  Witting,	   J.	  P.	  Larsson	  
E.	  Carlson	   J.	  Kihlström	  
D.	  S.	  Sörlin	   S.	  Hansson	  
	   A.	  Palm	  
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