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Abstrakt
Detta är en uppsatts om norra Sverige tiden kring förra sekelskiftet. En period i vårt lands 

historia som kännetecknades av en stor omvandling vad gäller människors förutsättningar 

och livssituation.  Sverige liksom övriga västvärlden  var vid denna tid mitt  uppe i  en 

industrialiseringsprocess, en utveckling som kom att  forma den värld vi lever i på ett 

radikalt  sätt.  Den  omvandling  av  samhället  från  jordburks  ekonomi  till  en 

industriekonomi som genomgicks ställde såväl människor som stat på prov. Hur väl dessa 

aktörer  klarade  detta  test  kom  att  bli  avgörande  för  den  fortsatta  utvecklingen  av 

nationen. Parallellt med denna omvandling av samhället växte en rad folkrörelser fram. 

Dessa samlade människor från samhällets breda lager och utgjorde en signifikant del av 

den process som Sverige genomgick.

Uppsatsens syftet  är  att  ur  ett  institutionellt  perspektiv  klargöra den roll  dessa 

rörelser spelade i utvecklingen under denna tid,  med inriktning på väckelserörelsen.  I 

uppsatsen kommer vi att se närmare på missionsförsamlingen i Kalix samt baptistkyrkan i 

Luleå. Detta för att försöka förstå vilken roll just de spelade i respektive stad samt hur de 

påverkade människor och omgivning i en tid av möjligheter och svårigheter. Detta för att 

förstå  vilken institutionell  roll  frivillig  organisationer  spelar  i  tider  av genomgripande 

samhällsomvandlingar.  

Utifrån uppsatsen går det att se en funktion hos de båda frikyrkorna som skapare 

av norm- och regelsystem, detta i en tid där de existerande normerna och värderingarna 

var  under  upplösning  samt  ombildning.  Utöver  detta  utgjorde  församlingarna  en 

plattform för gemenskap,  något som bör ha varit  nog så viktigt  i  en tid som för den 

enskilda individen måste ha tett sig som kaotisk. Rapporten visar även på en stor skillnad 

mellan  de undersökta  kyrkorna.  Missionsförsamlingen uppvisar  ett  utåtriktat  beteende 

med goda kontakter med det kringliggande samhället  medan Baptistkyrkan uppvisar det 

motsatta agerandet. Slutsatsen som går att dra av detta är att den effekt som respektive 

rörelse ägde på regionen skiljer  sig åt  och är beroende av församlingens  organisation 

samt  hur  den  fungerar  socialt.  Generellt  sätt  så  visar  dock  resultatet  på  en  positiv 

påverkan från församlingarna på sin respektive region vad gäller ekonomiskutveckling. 
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1 Inledning
Den industriella utvecklingen tog ordentligt med fart i Sverige omkring 1880 men hade 

påbörjats redan vid mitten av 1800-talet. Som ett led i denna utveckling togs1882 beslut 

om att bygga en järnväg från Luleå till malmfälten. Att en sådan enorm satsning gjordes i 

en dittills perifer landsända var ett av många tecken på att något nytt var påbörjat.  Det 

som hade skett var att en stor samhällsomvandling hade ägt rum, banker hade bildats, nya 

lagar rörande näringsfrihet och aktiebolag hade stiftats, infrastruktur i forma av järnvägar 

hade  byggts  och  knöt  nu  i  allt  större  utsträckning  samman  landet.  Samtidigt  hade 

efterfrågan på svenska råvaror ökat, främst träprodukter men även malm.1 

Genom  historien  har  stora  omvandlingar  av  samhällen  ofrånkomligt  skett. 

Utfallen har ibland varit positiva och i bland negativa. Det man kan se är dock att inget 

samhälle varit statiskt. Få förändringar har dock varit så genomgripande och förändrat 

villkoren  för  människor  på  ett  sådant  fundamentalt  sätt  som  industrialiseringen. 

Industrialiseringen medförde både möjligheter och svårigheter för de människorna som 

levde då. Människor var tvungna att handla och agera på ett för dem främmande sätt. 

Deras värderingar och syn på livet ändrades och var tvungen att göra så för att passa in i 

den nya tillvaron. I denna tid växte en rad folkrörelser fram, i mångt och mycket som ett 

svar på samhälliga och människliga behov som skapats.2 

Om man ser till hur utvecklingen genom tiden sett ut är det ofrånkomligt att inte 

dra slutsatsen att även det samhälle vi nu lever i kommer att genomgå förändringar av 

olika storlek. Vad dessa kan bestå i är omöjligt att svara på eventuellt kan miljöproblem 

och tilltagande resursbrist vara en sådan förändring. Men vad den ökande betydelsen av 

informationsteknik vidare kan få för konsekvenser är även det svårt att säga. Något som 

dock  är  säkert  är  att  genomgripande  förändringar  kommer  att  ställa  nya  krav  på 

människor, kanske inte på samma sätt som industrialiseringen men beroende av hur stora 

de är kommer de att bli mer eller mindre svårhanterliga. Att dessa hanteras smidigt är 

dock en nödvändighet för positiv utveckling av samhället. I detta perspektiv är det ytterst 

intressant att se folkrörelsernas funktion i att hjälpa människor till att anpassa sig till nya 

krav och förändringarna under den tidiga industrialiseringen. Genom att göra detta kan 

1 Larsson H A 1999: Boken om Sveriges historia s 219-262
2 Ibid s219-262
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man kanske få en ledstjärna till hur människor skall hjälpas genom framtida förändringar. 

Allt för att samhällsomvandlingar skall ske så smidigt som möjligt och till ett positivt 

resultat. 

1.1 Syfte och frågeställningar

”De magiska och religiösa krafterna, och de på dessa grundade etiska föreställningarna 

om  plikt,  har  över  allt  tidigare  tillhört  de  faktorer,  som  mest  påverkat  mänskligt  

beteende”3. 

Detta skrevs av Max Weber angående protestantismen och den inverkan på kapitalistisk 

utveckling  som  Weber  tyckte  sig  se hos  protestantismen.  I  denna  uppsatts  är  det 

övergripande  syftet  att  undersöka  väckelserörelsens  inverkan  på 

industrialiseringsprocessen  i  Norrbotten  tiden  kring  sekelskiftet  1900.  En  tid  som 

kännetecknas av en stor strukturomvandling vad gäller företagande och industri i norra 

Sverige. Just under en sådan period är det av stort intresse att knyta an till Webers tankar 

runt  religion  för  att  se  vilken  effekt  väckelserörelsen  hade  på  den  ekonomiska 

utvecklingen  i  Norrbotten  under  denna  period.  För  att  göra  detta  är  följande 

frågeställningar nödvändiga att besvara:

- Hur såg normsystemet och agerande ut i den berörda rörelsen?

- Hur  fungerade  rörelsen  socialt  och  hur  samverkade  den  med  det  omgivande 

samhället?

- Vilka hinder kontra möjligheter skapade rörelsen för företagande i regionen?

-  Hur ställde den sig till  diverse ekonomiska aktiviteter,  uppmuntrade den eller 

motarbetade den vissa aktiviteter?

- Vilken  effekt  hade  rörelsen  på  förutsägbarheten  för  ekonomisk  verksamhet  i 

regionen?

3 Weber M 1934: Den protestantistiska etiken och kapitalismens andan s13-14
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1.2 Avgränsningar
Den  avgränsning  i  tiden  jag  valt  är  perioden  mellan  c:a  1890  till  1910.  Att 

uppsatsen  inriktas  på  denna  period  beror  på  att  denna  tid  omfattar  den  största 

omvandlingen  av  näringsverksamheten  i  Norrbotten  vad  gäller  tiden  för  den  svenska 

industrialiseringen.  Utöver  detta  har  jag  valt  att  endast  titta  närmare  på 

missionsföreningen i Kalix och Baptistkyrkan i Luleå av den enkla anledningen att en 

begränsning av materialet alltid måste sättas för att det inte skall svälla till en ohanterlig 

volym.  Jag  anser  vidare  att  dessa  två  rörelser  är  representativa  för  den  frireligiösa 

rörelsen i stort ur ett generellt perspektiv. 

1.3  Tidigare  Forskning  rörande  institutionell  och  religiös  påverkan  på 
ekonomiskutveckling
En  av  förgrundsfigurerna  rörande  institutioners4 påverkan  på  den  ekonomiska 

utvecklingen  är  Douglass  C  North.  I  sin  forskning  belyser  North  den  fundamentala 

inverkan  institutioner  och  dessas  utformning  har  för  utvecklingspotentialen  i  en 

ekonomi.5 En forskare bland många som delar denna uppfattning är Nathan Rosenberg. I 

sin bok Västvärldens väg till välstånd som är skriven tillsammans med Birdzell, bygger 

han vidare på detta synsätt för att klargöra varför den industriella revolutionen skedde i 

Europa och ingen annanstans.6 Detta genom att se på de förändringar av institutionell 

karaktär som skedde i Europa men ej i övriga världen. Grunden i både Rosenbergs och 

Norths resonemang är att det är institutionella förändringar som ligger till grund för en 

ekonomis möjligheter till utveckling. 

När det gäller religion och dess påverkan på ekonomisk utveckling är ett av de 

tidiga  verken  Den  protestantiska  etiken  och  den  kapitalistiska  andan  av  sociologins 

förgrundsfigur  Max Weber. Weber försöker i sitt verk utreda huruvida det finns något 

samband mellan protestantism och kapitalism. Det han i korthet kommer fram till är att 

det  ur ett  kapitalistiskt  perspektiv är  penninginkomster  som skapar ett  uttryck  för hur 

skötsam en individ är i sitt yrke. Detta binder han sedan samman med protestantismens 

predikan om lydnad både mot överheten samt mot individens givna livsbetingelser, där 

livsbetingelser  enligt  Webers resonemang kan kopplas till  en individs yrke.  Ur denna 
4 Institution =samhällsvetenskapen benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt 
handlande. Institutioner kan vara formellt reglerade
5 North D 1993: Institutionerna, tillväxten och välståndet s 8-16
6 Rosenberg N, Birdzell L 1991: Västvärldens väg till välstånd

6



syntes  drar han främst  två slutsatser.  För det första så kan det ur en protestantismisk 

synvinkel tolkas som att penninginkomst är ett kvitto på duglighet i sitt jordiska värv. 

Följden av detta blir då att individen bör eftersträva en hög inkomst.7 Vidare så menar 

Weber  att  protestantismen  implementerade  ett  normsystem som förespråkade  flit  och 

arbetsamhet.  Detta  kopplar  han  tillbaka  till  resonemanget  runt  lydnad  mot  de 

livsbetingelser  man  äger.  Viktigt  att  påpeka  här  är  att  Weber  inte  menar  att 

protestantistiska föregångsmän skulle ha haft någon avsiktlig vilja att implementera ett 

för kapitalismen fördelaktigt normsystem. Att detta skett är istället att se som en bieffekt 

av grundidéer inom ideologin.8  

Denna teori har länge varit omtvistat men med en helt aktuell undersökning av 

nationalekonomen  Horst  Feldmann  tycks  den  till  viss  del  bekräftas.  I  de  resultat 

Feldmann  fått  fram  framgår  tydligt  ett  samband  mellan  låg  arbetslöshet  och 

protestantism. Han har i sin undersökning tagit hänsyn till en rad andra omständigheter 

som anses viktiga vad gäller arbetslöshet. Att även ta med dessa faktorer bekräftar enligt 

hans undersökning endast tesen att protestantismen i sig själv skulle vara en gynnsam 

faktor för en välfungerande ekonomi, där låg arbetslöshet är en indikator på en sådan.9 

Forskning som även måste sägas vara högst relevant för denna uppsatts är Tomas 

Nilssons  doktorsavhandling  Framgång och vår  herre.  I  denna avhandling  undersöker 

Nilsson  vad  som  påverkat  framgången  bland  företagare  i  Örebro  och  Borås  under 

perioden 1890-1920. Han undersöker objekten utifrån resurser, tekniskt kunnande och 

sociala  förhållanden.  Han  drar  i  sin  avhandling  slutsatsen  att  de  företagare  som  är 

medlemmar  i  någon  frikyrka  är  överrepresentativt  framgångsrika  jämfört  med  andra 

grupper  av företagare.  Som socialgrupp karakteriseras  frikyrkorna  av Nilsson som en 

rörelse vilken mötte högt motstånd från det övriga samhället. Vilken som i sin tur skall ha 

lett  till  en  ökad  solidaritetskänsla  hos  medlemmarna  inom  rörelsen.  Församlingarna 

beskrivs  vidare  som  transversala,  det  vill  säga  att  de  infattade  personer  från  olika 

samhällsskikt. Något som möjliggjorde skapande av band till personer från olika delar 

7 Weber M 1934 s38-41
8 Ibid s38-41, 48-49
9 Feldmann H: Protestantism, Labor Force Participation and Employment across Countries, American 
Journal of Economics and Sociology, Vol. 66 (2007), No. 4, pp. 795-816.
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samhället, vilket var svårt i det övriga samhälliga livet.10 Utifrån Nilsson rön kan man 

skönja en bilda av frikyrkorna som en relativt isolerad socialgrupp med medlemmar från 

alla skikt i ett annars väldigt klassbaserat samhälle.11 

I  Danell et.al  Industrialismens Skellefteå beskrivs den industriella utvecklingen i 

Skellefteå från 1800 och framåt. I denna bok ger författarna en bild av väckelserörelsen 

som spridare av entreprenörskap bland befolkningen, bland annat genom predikanternas 

beteende.12 Genom ett individuellt engagemang och en öppenhet för kulturella influenser 

samt en visionär förmåga hos dessa tidiga predikanter skall ett ”embryo till en innovativ  

miljö” ha skapats enligt resonemanget.13 Beteendet skall således ha spridit sig i bygden 

och stimulerat andra individer till ett liknande beteende vilket i sin tur möjligen ska ha 

påverkat företagandet positivt.

 Utifrån uppsatsens ämne är det slutligen nödvändigt att beröra Folkrörelserna i  

det svenska samhället 1850-1920 av Sven Lundkvist, professor och tidigare riksarkivarie. 

Denna bok är en del i forskningsprojektet  Det svenska klassamhällets funktioner vilket 

finansierades av statens humanistiska forskningsråd 1965. Boken är en sammanställning 

av en forskargrupp resultat  rörande effekten av folkrörelserna på samhället  under den 

aktuella perioden. Till att börja med konstateras att de olika folkrörelserna växte fram 

som  en  direkt  orsak  av  den  omvandling  samhället  gick  igenom  under 

industrialiseringsprocessen.  De  olika  rörelserna  uppstod  samt  ägde  sin  höjdpunkt  vid 

olika tidpunkter. Vilket enligt  resultaten har sin grund i att de ägde olika funktioner i 

samhället  och  att  deras  betydelse  således  styrdes  av  detta.  Den  främsta  roll  i 

samhällsförändringen  som  folkrörelserna  innehar  enligt  undersökningen  är  att  de 

underlättade nedbrytningen av det gammal ståndsamhället och uppbyggnaden av ett nytt 

system. Lundkvist visar i  sin undersökning på en stark vilja hos de olika folkrörelserna 

att öka det politiska inflytande för de egna medlemmarna i samhället. Väckelserörelsen 

var  dock till  viss  del  splittrad  i  denna  ambition.   Som helhet  ägde  dock rörelsen  en 

ambition att få in troende i beslutande organen. Många frikyrkliga rörelser skall ha sett 

det  som  en  röstberättigad  medlems  plikt  att  utnyttja  sin  möjlighet  att  rösta.14 Som 

speciellt aktiv vad gäller detta nämns missionskyrkan som bland annat skall ha anordnat 
10 Nilsson T 2004: Framgång och vår herre s203-207
11 Ibid  s 203-207
12 Danell et.al 2002: Industrialismens Skellefteå s123
13Danell T et.al 2002s119-122
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valmöten och debatter  för att  förmå församlingsmedlemmarna att  utnyttja  sin rösträtt. 

Intressant i detta sammanhang är att väckelserörelsen vid 1890-års val representerades av 

15%  i  andrakammaren.15 Då  Lundkvist  bok  utgör  en  väldigt  djup  studie  av 

folkrörelsernas  påverkan  på  samhället  kommer  den  även  vidare  att  refereras  till  i 

uppsatsen och fungera som bas för vissa delar av denna skrift.

Utifrån det som går att utläsa av den tidigare forskningen känns det högst relevant 

att göra en fallstudie av väckelserörelsen för att se vilken påverkan på den ekonomiska 

utvecklingen under industrialiseringen den ägde för en viss region. Jag kommer vidare i 

uppsatsen att stödja mig på denna forskning i analysen av missionsföreningen i Kalix och 

baptistkyrkan i Luleå. För att möjliggöra en sådan analys är det även nödvändigt med en 

teori  och arbetshypotes  för att  kunna peka på hur denna typ  av verksamhet  påverkar 

samhälle och individ.

1.4 Teori och hypotes
Enligt  Douglass  C  North  är  institutioner  mänskligt  skapade  instrumentet  för  att 

strukturera  politisk,  ekonomiskt  och  socialt  liv.  Dessa  består  både  av  informella  och 

formella regelverk.  Exempel på informella institutioner kan vara vanor och traditioner. 

De formella består främst av lagar, konstitution etc. Utöver detta finns institutioner som 

exempelvis  religion  vilka  kan  vara  svåra  att  placera  i  någon  av  de  tidigare  nämnda 

kategorierna, det vill säga informella eller formella. North syn på historia är att den utgör 

en berättelse om institutionella förändringar där den ekonomiska utvecklingen endast kan 

förstås utifrån en större bild av hela samhällets utveckling. 16 

Lundkvist beskriver i sin bok Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920 

efter  sociologerna Sills,  Wendell  och King, hur det i  urbana samhällen växer fram så 

kallade  Voluntary  associations.  Dessa  karakteriseras  av  att:  medlemmar  ansluter  sig 

frivilligt, att gruppen tillkommer för att fylla något gemensamt intresse, samt att den är fri 

från staten. Vidare så sker verksamheten under individens fritid. Dessa organisationer har 

vanligtvis en förmåga att oplanerat institutionaliseras. Processen mot institutionalisering 

följer vanligtvis en utvecklingslinje som ser ut enligt följande:
14 Lundkvist S 1977: Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920 stycket utgörs av en 
sammanfattning av boken i stora drag
15 Ibid s175
16 North D 1993: Institutionerna, tillväxten och välståndet s 8-16
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- Begynnelsefasen:  En handfull  anhängare  arbetar  mot  ett  gemensamt  mål,  ofta 

under inflytande av en karismatisk ledare.

- Organisationsfasen: En grupp av typen Voluntary association växer fram.

- Stabila fasen: Utvecklingen går mot professionalism och byråkratiseringen med 

konservativa inslag. 17 

Då de frireligiösa rörelserna måste ses som en Voluntary association som utvecklats till 

en   institution  utifrån  den  ovan  givna  beskrivningen  så  blir  det  också  naturligt  att 

analysera  dem  utifrån  deras  funktion  som  det  samma.  Den  funktion  North  ger 

institutioner  i  samhällsutvecklingen  är  att  de  tillsammans  med  de  övriga  ekonomiska 

byggstenarna  avgör  hur  stora  transaktions-18 och  produktionskostnaderna  blir  för  den 

ekonomiska aktiviteten i ett samhälle vilket sker genom att påverka förutsägbarheten och 

tryggheten för ekonomisk verksamhet i samhället. Institutionerna tillhanda håller enligt 

hans synsätt basen för ekonomiskverksamhet och när dessa förändras, formas ekonomin 

åt endera tillväxt, stagnation eller tillbakagång. Institutionerna blir alltså enligt North´s 

resonemang helt  avgörande för den ekonomiska  utvecklingen i  ett  samhälle.19 Utifrån 

detta  resonemang  är  det  nödvändigt  att  fördjupa  sig  kring  hur  dessa  Voluntary 

associations  påverkar  samhälle  och  individ  för  att  förstå  deras  del  i  den ekonomiska 

utvecklingen.

I  stora  drag  går  det  enligt  Lundkvist  att  se  två  huvudsakliga  funktioner  hos 

Voluntary associations. Dels bejakas funktioner som är kända av medlemmarna, dessa 

funktioner är även de som gruppen är avsedd att bejaka. Utöver detta så manifesteras 

även så kallade latenta funktioner. Latenta funktioner är sådana som gruppmedlemmarna 

inte  själva  är  medvetna  om eller  avser  att  bejaka,  dessa  är  en  form av  bieffekter  av 

verksamheten.20 Således är alltså gruppens påverkan på den enskilde medlemmen styrt av 

17 Lundkvist S 1977 s18-19
18 Med transaktionskostnad avses den kostnad ekonomiskt utbyte mellan individer, företag/organisationer 
eller staten genererar. Exempel på sådana utbyten är handel, anställningar, skatt m.m. Det som avgör 
kostnader är bland annat säkerheten i anställning, icke godtycklig beskattning och avtalstrygghet m.m.

19 North D 1993 s51-64

20 Lundkvist S 1977 s20-21
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hur  dessa  två  typer  av  funktioner  ser  ut  och  fungerar,  vilka  normer  och  regler  de 

innefattar osv. När det gäller anslutning till gruppen från det övriga samhället så sker det 

enligt Sills på grund av att individen bjuds in i organisationen eller känner sig tvungen att 

ansluta sig.21 Att individen känner ett tvång att ansluta sig bör i detta sammanhang tolkas 

utifrån dennes livssituationen, man söker stöd eller hjälp hos gruppen av ett eller annat 

skäl. "One of the most primitive human tendencies is for individuals to huddle togehter in  

times of fear, sorrow or extreme excitement."22 Utifrån detta perspektiv är det således 

naturlig för individer att i vissa lägen känna sig mer eller mindre tvungna att ansluta sig 

till någon form av social gruppering. I en sådan situation kan en Voluntary association 

som  exempelvis  en  frikyrka  bli  ett  rationellt  val  för  individen.  Anledningen  till  att 

människor  agerar  på detta  sätt  är  dels  att  man vill  söka information  om den aktuella 

situationen och även se andra människor reaktion på den samma. Detta för att på det sätt 

skapa sig en uppfattning om hur "illa" läget är. Utöver detta fyller gruppen en jämförande 

funktion, man har möjlighet att jämföra sin känslor och dämpa sin rädsla hos gruppen.23 

När  det  gäller  anslutning  utan  någon föreställning  av  tvång  hos  individen  sker  detta 

främst av tre orsaker: 

- Individen delar gruppens värdegrund.

- Emotionella skäl, exempelvis att man följer en karismatiskt ledare,

- Egen intresset att förbättra sin personliga situation.24

Vilken  ekonomisk  påverkan  på   medlemmar,  icke  medlemmar  och  samhället  runt 

omkring har då denna typ av frivilliga föreningar?  Enligt Weber så bedriver de flest 

grupper i samhället någon form av ekonomisk aktivitet. Den ekonomiska aktiviteten kan 

enligt  honom äga två  former,  endera är  gruppen en rent  ekonomisk  sammanslutning. 

Exempel  här  är  företag,  aktieägarföreningar  eller  liknande.  För  dessa  grupper  är  de 

ekonomiska  motiven  och  effekterna  väldigt  tydliga.  Utöver  denna  typ  av  grupper 

existerar även grupper med helt andra mål men som nödgas till ekonomisk verksamhet 

för att uppnå dessa. Ett exempel här är kan vara folkrörelserna. Grupper vare sig de är 
21 Sils efter Lundkvist S 1977 s 20
22 Baron R et.al 1992: Group process, group decision, group action s 155
23 Ibid s 155-157
24 Lundkvist S 1977 s 24
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primärt- eller sekundärt ekonomiska kan på grund av ursprung, fortbestånd, struktur och 

förlopp bli en viktig orsak till aktiviteten och förloppet av ekonomisk utveckling bland 

medlemmar och andra berörda. Weber benämner grupper med någon effekt på ekonomin 

för "ekonomisk reglerande grupper"  och utgörs enligt honom av en mängd olika grupper. 

Speciella här är de grupper som är sekundärt ekonomiska men ändå styr medlemmarnas 

ekonomiska beteende genom normer.25 

En grupp kan förutom att genom normer eller liknande påverka den ekonomiska 

aktiviteten  hos  medlemmar  eller  utomstående  genom  att  stänga  vissa  typer  av 

verksamheter.  Inom gruppen kan det  ske dels  av konkurrens skäl,  man vill  förhindra 

konkurrens inom gruppen genom att förhindra vissa medlemmar från vissa verksamheter. 

Det kan även ske för att skydda gruppen, vissa aktiviteter kan ses som skadliga för de 

övergripande  målen  med  sammanslutningen  och  medlemmarna  förhindras  därför  att 

utföra dem. De metoder en grupp använder sig av för att utföra denna typ av stängning är 

vanligtvis förbud för medlemmarna eller reservation av aktiviteten till förmån för vissa 

individer.  När det  gäller  uteslutning av utomstående individer  sker detta  främst  ur ett 

monopolosyfte. Man vill helt enkelt gynna de egna medlemmarna genom att utesluta icke 

medlemmar. Tillvägagångssättet  för att uppnå detta är förbud för medlemmarna att idka 

utbyte  med utomstående eller  genom att  förhindra spridning av viss kunskap till  icke 

medlemmar.26 

Utifrån denna teori så har jag utvecklat följande arbetshypotesen för att svara på 

uppsatsen syfte. Till att börja med är frikyrkorna att betrakta som Voluntary associations. 

Medlemmarna har anslutit sig till frikyrkan på grund av att de delar värdegrunden. De har 

emotionella skäl till att förena sig med församlingen. Medlemmen tror sig kunna förbättra 

sin personliga situation  genom att förena sig med gruppen. Eller för att individen har en 

känsla av rädsla eller osäkerhet gentemot tillvaron och söker stöd hos föreningen. 

Som institution påverkar frikyrkorna ekonomin genom att endera höja eller sänka 

transaktionskostnaderna för ekonomisk aktivitet,  vilket  främst  sker genom att  påverka 

förutsägbarheten  och  tryggheten  i  regionen,  främst  vad  gäller  ekonomiskt  utbyte 

individer emellan. Detta sker genom endera den avsiktliga eller den latenta verksamheten 

som bedrivs samt värdegrund som förmedlas. Vidare reglerar den vilka aktivteter som är 
25 Weber M 1983: Ekonomi och samhälle, förståendesociologins grunder s 237-239
26 Ibid s 239-241
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tillåtna respektive stängda för medlemmar och/eller utomstående, vilket sker genom att 

gruppen är öppen eller stängd för olika ekonomiska aktiviteter. Det för att främja eller 

förhindra viss ekonomisk verksamhet hos olika grupper i samhället. 

1.5 Metod och disposition
Uppsatsen  kommer  att  bygga  på  en  analys  av  både  empirisktmaterial  som  tidigare 

forskning,  detta  sker  både  genom en kvantitativ  och  kvalitativ  analys.  Det  empiriska 

materialet består i första hand av mötesprotokoll och verksamhetsbeskrivningar från den 

aktuella tidsperioden. Det litterära materialet utgörs av tidigare forskning kring ämnet, 

denna typ av källor kommer främst att användas för att vidga och förtydliga en analys av 

primärkällorna.  Analysen av det empiriska och teoretiska materialet  kommer att göras 

utifrån arbetshypotesen för att på det sättet svara på frågeställningarna.

Uppsatsen  kommer  att  vara  disponerad  på  så  sätt  att Evangeliska 

fosterlandsstiftelsen  [EFS]  samt  Svenska  missionsförbundets  församling  i  Kalix  och 

baptistföreningen i Norrbotten behandlas i nämnd ordning med en inledande historiska 

översikt  kring  framväxten  följt  av  en  ideologisk  redogörelse.  Därefter  kommer 

verksamheten för den aktuella tidsperioden att analyseras med fokus på vilka som var 

medlemmar,  hur kontakten med det övriga samhället  såg ut samt hur kontakten inom 

rörelsen kännetecknades. För delen rörande EFS och missionskyrkan kommer jag i denna 

del  fokusera  på  verksamheten  vid missionsföreningen  i  Kalix.  Slutligen  kommer  den 

berörda  rörelsens  totala  verksamhet  sammanfattas  med  stöd  av  den  teoretiska  basen. 

Uppsatsen  kommer  att  avslutas  med  en  sammanfattande  analys  av  de  studerade 

frikyrkorna där fokus ligger på att svara på uppsatsens övergripandes syfte, att redogöra 

för vilken roll  frikyrkligheten spelade i  industrialiseringen av Norrbotten.  Men till  att 

börja med är det nödvändigt att skapa en bild av den protestantiska kyrkans utveckling 

fram till det att frireligiösa rörelser började växa fram samt vilka förändringar samhället, 

med fokus på norrland, gick igenom under industrialiseringen. Dock krävs i denna typ av 

skrift ett avsnitt rörande källorna och den kritik som kan riktas mot dem, vilket det nu är 

tid att avhandla.
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1.6 Källkritik
Vad gäller  källorna  till  denna  uppsatts  så  utgörs  de  främst  av  protokollsböcker  från 

rörelserna själva. Det finns ingen anledning att misstro det som står i dessa. Möjligtvis 

kan det förhålla sig så att uppgifter blivit utelämnade ur protokollen. Det som står i dem 

bör dock ses som högst trovärdigt. 

Vidare bör här påpekas vissa förhållanden kring den bok som är skriven av Karl 

Jäder, vilken ligger som grund för stora delar av avsnittet rörande baptistkyrkan.  Jäder 

var själv medlem inom baptistkyrkan och skrev boken i avsikt att förbättra omgivningens 

syn på rörelsen. Detta förhållande har jag dock tagit hänsyn till i mitt arbete och således 

så sänker inte  nyttjandet  av denna källa  trovärdigheten i  uppsatsen.  Förhållandet  med 

Jäders bok bör vara det samma som med protokollen, det vill säga att det som står där är 

sant men fakta kan vara utelämnad. Vad gäller litteratur som nyttjats så bör den ses som 

trovärdig då uppgifter  som är hämtade ur stoffet endera är av vedertaget slag eller  är 

kontinuerligt återkommande i skilda litterära verk. 
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2 Industrialiseringen och medföljande samhällsförändringar
Sedan  mitten  av  1700-talet  hade  England  som  första  nation  påbörjat  en 

industrialiseringsprocess. Mot mitten av 1800-talet spred sig denna utveckling över större 

delar  av  Europa.  Effekter  av  detta  var  bland  annat  en  kraftig  liberaliserings  våg. 

Industrimän och kapitalister krävde mer och mer inflytande över den politiska makten, i 

och med att den ekonomiska makten gled över till dem. En effekt av detta blev en kraftig 

förändring av de tidigvarande samhällsordningarna, skråsystemet försvann samt att adeln, 

regenters  och  kyrkans  makt  försvagades  till   förmån  för  de  nya  företagarna.  Hela 

regelsystemet började nu anpassas för att gynna handel och företagande.  Detta för att 

fylla  den  nya  maktfaktorns,  företagarnas  behov.27 Rosenberg  menar  i  sin  bok 

Västvärldens  väg  till  välstånd att  Europa  under  denna  tid  utvecklad  sex  inslag  som 

fortfarande kännetecknar den typ av tillväxtekonomier som man kan finna i väst. 

1. Uppfinningar  och  ny teknik  blev  grundläggande  drag  i  den  ekonomiska 

verksamheten. 

2. Marknadsekonomi trängde undan sedvana, hävd och lag vad gäller  handel och 

företagande. 

3. Religiösa och politiska befogenheter mildrats och förflyttades till en större grupp. 

4. En snabb urbanisering tillgodosåg arbetskraftsbehov. 

5. Formerna för ekonomisk organisation blev underkastade marknadskrav. 

6. Insikt att tillverkningsföretag även hade en uppgift att förbättra tillverkning och 

produktion för att öka marginalvinsterna växte fram.28 

Vad gäller  ekonomisk och  teknisk  utveckling  samt  produktivitet  fick  detta  en  enorm 

effekt. Västvärlden skaffades sig nu ett enormt övertag gentemot den övriga världen, en 

utveckling som tillsammans med många goda ting även förde med sig bland annat en 

omfattande imperialism och nykolonialism. 

27 Hansson S 2002: Den skapande människan, om människan och tekniken under 5000 år s 329-331
28 Rosenberg/Birdzell 1991: Västvräldens väg till välstånd s220-222
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2.1 Norrland en landsända i förändring

Innan industrialismens genombrott kännetecknades livet i Norrland av småjordbruk och 

en långt gående självhushållning. Vid kusterna utvecklades en livsstil där jordburk, jakt 

och fiske växlade med årstiderna. Hur dessa prioriterades varierade mellan olika individer 

och regioner. Oavsett personligt tycke var dock komplement till jordbruk nödvändigt då 

jorden ofta var mager och skörden osäker.29 Inåt landet fördes en liknande livsstil med 

den  skillnaden  att  fisket  ofta  av  naturliga  orsaker  ersattes  av  exempelvis  jakt.  När 

industrialiseringen  inleddes  i  Norrland  skedde  detta  främst  inom  två  industrigrenar, 

gruvdrift och skogsbruk.30

Först  ut  var  en omfattande  sågverksindustri.  Mellan  1850 och  1875 hade  den 

svenska  exporten  av  trävaror  ökat  från  450  000  till  2  500  000  kubikmeter.  Detta 

tillsammans med en ökad inhemsk efterfråga beroende av industrialiseringen ledde till en 

omfattande utbyggnad av sågverksindustrin och med den en växande arbetarklass.31 Till 

detta kan en enorm ökning av malmbrytning tiden kring sekelskiftet  fogas. Man hade 

länge känt till den stora malmrikedomen i Norrbotten men brytningen hade varit ytters 

blygsam. Detta har sin förklaring i en relativt hög fosforhalt hos malmen från regionen 

vilket  gjorde den olämplig  för stålproduktion.  Men i  och med Thomasprocessen från 

1875  hittades  en  metod  för  att  avlägsna  fosforn  från  malmen  vilket  plötsligt  gjorde 

malmen från Norrbotten attraktiv för brytning.32

Den effekt utvecklingen fick på den småjordburkande befolkningen i Norrland var 

enorm. I sin bok  Den skötsamme arbetaren  beskriver Ronny Ambjörnsson professor i 

idéhistoria, utvecklingen i det lilla samhället Baggböle ett stycke uppströms Umeå. 1840 

tog  Göteborgsföretaget  James  Dickson  &  CO  över  en  mindre,  lokal  vattensåg. 

Företagsledarna  James  och  Oscar  Dickson köpte  skog  av  bönderna  och  skaffade  sig 

vidsträckta avverkningsrätter. Man skaffade sig kontroll över transportvägar, vilka främst 

utgjordes av älvar och andra vattendrag. De sågade trävarorna började flyta ur landet och 

skapa  intäkter  som  investerades  i  ytterligare  skogsköp  och  nya  sågverk.  Genom 

företagare som Dickson förändrades nu samhället för gått i Norrland. Bönder sålde sin 

29 Ambjörnsson R 1998: Den skötsamme arbetaren s 30-31
30 Hult J 1989: Svensk teknikhistoria s 235-236
31 Ibid s 235-236
32 Ibid s 232-235
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mark och tog anställning vid skogsbolagen, vissa på heltid andra på deltid. Den senare 

gruppen behöll ofta en liten del av sin gård där de brukade jorden under arbetsuppehållen 

från skogsbruket. I skogsindustrin var de normala arbetsuppgifterna att  hugga och flotta 

timmer. Deltids arbetarna inom skogsindustrin stod med ena benet i det nya och med det 

andra i det gamla samhället. Deras barn tog dock ofta steget fullt ut och blev arbetare på 

heltid. Denna process skapade stegvis en arbetarklass av bondebefolkningen. 

Vid strategiska platser så som Holmsund, ett samhälle vid kusten i närheten av 

Umeå,  byggdes  kajer,  arbetarbostäder  och  förvaltarbostäder.  Hit  sökte  sig  en  mängd 

arbetare med anknytning till industrin och samhällen av modernt snitt började formas.33 I 

och med den ökade industrialiseringen av Norrland kom denna typ av utveckling att öka. 

Allt fler människor lämnade jordbruket och sökte sig till städer och arbeten i någon form 

av industri eller kringverksamhet.34 

Det  var  även  skogsindustrin  som  i  Luleå  med  omnejd  gick  i  bräschen  för 

industrialiseringen, denna konkurrerade bland annat ut laxfisket genom sitt nyttjande av 

älven som flottningsled. Laxfisket hade historiskt varit en viktig näring för bygderna i 

Luleåtrakten och var den näring i Norrbotten som staten tidigast reglerade. Fisket som var 

ekonomiskt svagare än trävaruindustrin fick nu stå till sidan för den starkare näringen.35 

Ett fenomen som drabbade olika branscher och var genomgående för utvecklingen under 

den tidiga industrialiseringen. 

I övrigt liknande utvecklingen i Luleå den kring Umeåtrakterna. Befolkningen i 

bygder  som Råneå  och  Nederluleå  såg  dystert  på  framtiden  för  det  egna  samhället. 

Skogar som under 1700-talet ställts till bruksnäringens förfogande som privilegieskogar 

kom under 1800-talets avyttringar inte till byarnas förfogande utan förblev kronoskogar. 

Dessa blev sedan lättköpta för storbolag som SCA och Domänverket, vilket skapade en 

utveckling likt den i Baggböle.36 

Den  ökade  brytningen  i  malmfälten  skapades  i  sin  tur  även  den  ett  ökat 

arbetskraftbehov i malmfälten och Luleå. Luleå kom under denna tid att fungera som 

utförselhamn för Lapplandsmalmen vilket inledde en byggnadsepok. Det var till Luleå 

33 Ambjörnsson R 1998 s30 -33
34 Ibid s30-33
35 Lundgren NG 1987: Kampen om naturresurserna  s 77-82
36 Lundholm K, Nyström M 1990: Luleå förr och nu s42-45
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folk sökte sig från exempelvis Råneå för att finna arbete.37  Viktig att här betona är att 

den tidiga industrialiseringen inte bestod i uppbyggnad av stora fabriker och liknande 

som det  möjligtvis  är  lätt  att  föreställa  sig.  Den  utgjordes  istället  vanligtvis  av  små 

protoindustriella och hantverksbetonade verksamheter som sågverk och liknande. Det är 

först mot 1800-talets slut som utvecklingen gick mot större anläggningar.38

2.2 Förändringar i samhället
Hur såg då den sociala situationen ut i detta nya samhälle? Människor från olika områden 

föstes samman i städer till  en ny typ av arbete. Borta var den gamla bygemenskapen, 

stånden och kollektiven. Detta förändrade det sociala livet i grunden. Människor kom att 

mötas på nya sätt och under nya villkor. I de nya större städerna som växte fram kom 

livet att karaktäriseras av helt andra sociala relationer än de som hade existerat i bruks- 

och jordburkarsamhällena. Den sociala ordningen var mer otydlig och mindre hierarkisk 

ordnad. Rörlighet hos befolkningen hade gått från att vara i stort sett obefintlig till att bli 

relativt stor. Tillfälliga och okvalificerade arbeten hade blivit vanliga och orterna kom att 

gå  från  att  domineras  av  en  huvudnäring  till  att  kännetecknas  av  ett  flertal 

industrianläggningar. Befolkningsmässigt skilde sig de nya städerna mycket från de äldre 

samhällena.  Från att  i  regel  haft  en liten  befolkning  växte  nu orter  till  en betydande 

storlek.39

Denna utveckling  ledde  till  att  människor  nu blev  individer  på  ett  annat  sätt. 

Tidigare hade man vanligtvis placerade sig själv i ett socialt sammanhang, exempelvis 

som medlem av en byggd, dräng på en gård, patron eller liknande. Detta försvann i mångt 

och mycket i och med den tilltagande urbaniseringen. I städerna mötes olika individer 

från varierande sammanhang vilket medförde att tankar och idéer lättare kunde spridas. 

Ur  denna  smältdegel  växte  folkrörelser  fram,  mycket  som  ett  svar  på  behovet  av 

tillhörighet för de från landsbygden uppryckta arbetarna.40

Synen  på  naturen  förändrades  även den.  Från  att  tidigare  sett  sig  tvungen att 

anpassa sig efter årstider och naturens nycker började man nu se den som något avlägset 

37 Lundholm K, Nyström M 1990 s 42-45
38 Nilsson R 2003: Kontroll, makt och omsorg s180-182
39 Ibid s181-183
40 Larsson H A 1999 s220-262
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och av människor kontrollerat. Även en ny syn på tid skapades efter industrins behov. En 

uppdelning mellan arbete och fritid skapades, något som inte existerat i bondesamhället.41 

Även  människosynen genomgick under denna period en kraftig förändring. Hos 

borgerskapet  utvecklades  ett  starkt  klassreglerade  umgängesmönster,  som bland annat 

innebar att man gick på visit och tebjudningar hos varandra. Man började även hänge sig 

åt  teaterbesök  och  konserter.  Distansen  inom  hemmen  mellan  familj  och  tjänstefolk 

stärktes, vilket bland annat visade sig genom att man nu längre inte åt tillsammans, samt 

att  tydliga  gränser  inom bostaden  drogs  för  familjens  och  tjänstefolkets  levnadsrum. 

Något som inte varit fallet i storgodsen under tiden för jordbruksekonomin.42 

Synen på familjen förändrades i och med att gemenskapen inte längre byggde på 

arbete som den gjort i bondesamhället. Hustrun fick en mer representativ roll, hemmet 

var inte längre ett praktiskt utan ett moraliskt projekt. Utifrån detta växte en ny syn på 

individen  fram hos  de högre samhällsskikten  där  denne värderades  utifrån  personliga 

kvaliteter  som hög moral,  självkontroll  och förmåga till  rationell  planering.  Individen 

skulle avgränsa sig uppåt mot adeln och distansera sig nedåt mot massan.43

För  de  lägre  socialskikten  så  medförde  industrialiseringen  att  en  arbetarklass 

uppstod. Framväxten av denna gick inte så snabbt som det är lätt att föreställa sig, utan 

var  i  själva  verket  en  utdragen  process  som  tog  sig  varierande  uttryck  i  olika 

industrigrenar.  Inledningsvis  var  industrialiseringen  en  landsbyggds  företeelse  och  till 

stora delar säsongsbetonat. I och med den senare delen av 1800-talet och den tilltagande 

formen  av  industrialiseringen  som  vi  ser  den  idag,  med  fabriksarbete  och  liknande, 

förändrades  arbetsvillkoren  radikalt.  En  ny  arbetsdisciplin  växte  fram,  lönerna  var 

generellt sett låga och arbetsdagarna långa. Arbetstiderna hade tidigare varit oreglerade 

men fabrikerna krävde en ny form av tidsdisciplin  som kom att  omforma människors 

tidsmedvetande.  Rörligheten hos industriarbetarna var stor och andelen ogifta var hög 

bland dessa. Bland de mest typiska inom denna kategori var skogs och sågverksarbetarna 

i norrland. 44

Arbetsmiljön under  detta  tidiga  skede var  i  många fall  mörk  och trång.  Även 

olycksfallen var många i och med att säkerhetstänkandet var lågt. För yrkesgrupper med 
41 Larsson H A 1999 s220-262
42 Ambjörnsson R 1998 s30-33
43 Nilsson R 2003 s203-205
44 Ibid s203-205
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mer kvalificerade uppgifter var dock arbetsförhållandena bättre och lönerna högre. Den 

fritid som arbetarna åtnjöt tillbringades ofta ute på gator, gårdar eller närliggande platser i 

naturen. I och med att föreningslivet så småningom växte sig starkare blev det så gott 

som alltid  ett  självändamål  att  skaffa  sig en föreningslokal,  vilken  fick en symbolisk 

innebörd  för  att  visa  organisation  och  styrka.  Begreppet  fritid  är  när  det  gäller 

arbetarklassen  under  denna  tid  dock  väldigt  relativt.  Tiden  som  inte  tillbringades  i 

industrin behövde ofta tas i anspråk för andra arbeten eller byte av tjänster. Särskilt för 

kvinnorna saknade fritiden i mångt och mycket betydelse då de ofta istället tvingades till 

arbete i hemmet under denna tid.45

2.3 Sociala problem i den nya tiden
Situationen  för  arbetarna  i  städerna  skapade  både  möjligheter  och  svårigheter. 

Bostadsförhållandena var ofta usla och sociala problem blev allt synligare i och med att 

en stor mängd människor samlades inom en begränsad yta.46 Ett av de sociala problem 

som  var  tydliga  och  kulminerade  omkring  1870  var  superiet.  Bland  annat  vittnar 

predikanter på missionsresor om ett utbrett överkonsumerande av alkohol med stor misär 

som följd.47 Det finns en mängd förklaringar till varför alkoholmissbruket blev så utbrett. 

Jag  kommer  inte  att  djupare  redogöra  för  det  här,  men  en  orsak  var 

samhällsomvandlingen  och  människors  oförmåga  att  anpassa  sig  till  den  nya 

situationen.48 Även det faktum att utvecklingen under 1800-talets andra halva gick mot en 

liberalisering  av  lagstiftningen kring  husbehovsbränningen och en  industrialisering  av 

sprittillverkningen gav sitt till denna utveckling 49. 

Synen på en alkoholist  kring sekelskiftet  var att  denne var en man som hörde 

hemma i de lägre socialskikten. Det medicinska inslaget i synen på alkoholmissbruk och 

dess problem var under denna tid svagt, man inriktade sig i stället på att se det som en 

social fråga. Utifrån detta synsätt inriktades således vården av tvångsintagna alkoholister 

på uppfostran så att dessa inte skulle utgöra någon belastning för samhälle och eventuell 

45 Nilsson R 2003  s 185-190
46  Larsson H A 1999 s220-262
47 Rådstam K 1960: Minnesskrift för Kalix missionsförsamling 1885-1960 s 4

48 Nilsson R 2003
49 Båtefalk L 2002: Staten, samhället och superiet s362-372

20



familj.50  Att superiet var ett stort samhällsproblem under denna tid går inte att komma 

ifrån. I och med urbaniseringen blev det också tydligt på ett annat sätt då ett stort antal 

människor nu samlades på en liten yta. 
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Figur 1: Alkoholkonsumtion i Sverige 1860-2006. Intressant att notera är att dagens 

konsumtion är likvärdig med rekordnoteringarna kring 1880.51 

Ett annat fenomen som var nytt för det samhälle som växte fram var arbetslöshet 

som  vi  känner  det  idag.  Den  tidiga  industrin  var  väldigt  känslig  för  svängningar  i 

konjunkturen. Konjunkturen hade kring mitten av 1800-talet kännetecknats av en stabil 

tillväxt  men  kring  1870 fram till  1890-talet  utsattes  ekonomin  för  en  rad  kriser.  Nu 

uppträdde för första gången fenomenet massarbetslöshet. Detta hade sin grund i att ett 

större  antal  människor  än  någonsin  tidigare  var  hänvisade  till  lönearbete  och  således 

förlorade sin försörjning om produktionen stannade upp eller minskade. Tidigare hade 

arbetslöshet haft en helt  annan karaktär och varit beroende av skördeutfall  eller  andra 

jordbruks anknutna fenomen. Samhället ställdes i mångt och mycket försvarslöst till den 

50 Nilsson R 2003 s 237-239
51 Figur 1 baseras på data från Vin- och sprithistoriska muséet och SCB.
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nya typen av arbetslösheten. Fram till 1885 förnekades till och med att något sådant som 

att  ofrivillig arbetslöshet existerade.  Man ansåg i  stort  att  individen hade sig själv att 

skylla  för  att  denne  saknade  försörjning.  Kring  sekelskiftet  uppmärksammades  dock 

fenomenet för första gången på allvar. Det sätt man från statens sida handskades med 

problemet var genom fattigvård och nödhjälpsarbeten.52

 Det som sammantaget går att se rörande förändringar i människors livssituation 

med anledning av industrialisering är att tillvaron totalt förändrades. Mellan 1850 och 

1920 hade den svenska befolkningen ökat från 3,5 miljoner till  5,9 miljoner. Andelen 

boende i städerna hade under samma period ökat från 10% till 30%.53 Från att i huvudsak 

själva producera sin föda blev man nu beroende av lönearbete och att andra producerade 

maten. År 1850 hade 75% av befolkningen varit sysselsatt inom jordbruket, denna siffra 

var nere vid 44% år 192054. Med denna utveckling växte en ny osäkerhetsfaktor fram. Det 

som tidigare styrt  avkastningen av arbetet  var naturen och dess nycker.  Nu blev man 

beroende  av  konjunkturer,  något  mer  främmande  och  svårförståligt.  Utan  att  själva 

begripa varför kunde individen stå utan försörjning på grund av något så abstrakt som att 

efterfrågan i ett främmande land hade sjunkit. Den nya typen av arbeten krävde vidare i 

motsatts till jordbruket att man infann sig vid en viss tid, på en viss plats och arbetade där 

med fastlagda raster. Detta till en bestämd tidpunkt då man gick hem. Även detta måste 

för  den  från  jordbruket  hämtade  arbetaren  känts  väldigt  ovant  och  till  viss  del 

skrämmande. Utöver detta bodde man nu under bristfälliga förhållanden ihop packade på 

en liten yta, något helt främmande i jämförelse med hur man levt på landsbygden. Att 

dessa  förhållande  tillsammans  med  det  faktum att  arbetet  ofta  var  hårt  och  slitsamt 

medförde  såväl  socialproblem  som  en  ökad  stress  hos  arbetaren  är  nog  att  se  som 

ofrånkomligt. När det gäller de individer som tidigare varit någon typ av hantverkare men 

blivit utkonkurrerade av industrin måste situationen och känslan varit liknande den för 

jordbrukaren som blivit industriarbetare. 

Även  för det högre samhällsskiktet förändrades förutsättningarna radikalt. Från 

att inrikta sig på att konservera och bevara den rådande ordningen blev man nu på ett helt 

annat sätt tvungna att anpassa sig och öka sin konkurrenskraft gentemot omvärlden. En 

52 Nilsson R 2003 s220-221
53 Lundkvist 1977 s37
54 Ibid s38
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utveckling av attityden till företagande enligt Rosenbergs sex punkter var nödvändigt för 

detta. För att utvecklingen ska gå åt detta håll är det nödvändigt med en institutionell 

påverkan på samhället som grundlägger en bas för detta sätt att organisera samhället.55 

Ur det institutionella perspektiv på utveckling som denna uppsats har måste dessa 

effekter ses som något potentiellt negativt. En övergripande risk skapades här för oro i 

samhället, vilket klart skulle underminera förutsägbarheten och stabiliteten med negativ 

effekt på den ekonomiska utvecklingen som följd. Jag kommer senare i uppsatsen försöka 

klargöra vilken påverkan den frireligiösa rörelsen hade på detta.

En samhällig institution som kom att förändras mycket i och med det nya var 

kyrkan och dess  roll  i  samhället.   Som vi  kommer  att  se i  nästkommande avsnitt  så 

fungerade  statskyrkan  inledningsvis  som  en  sammanhållande  och  till  viss  del 

kontrollerande enhet. Denna funktion kom i och med industrialiseringen att ändras och så 

också  det  religiösa  livet.   Följande  kapitel  kommer  att  redogöra  för  den  svenska 

statskyrkans  funktion  i  samhället  fram  till  industrialiseringen  och  den  tid  då  de 

frireligiösa rörelserna bröt sig loss, samt varför detta skedde.      

55 Rosenberg N, Birdzell L 1991 s220-222
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3 Den tidiga protestantiska kyrkan som institution
Fram till industrialiseringen och det genombrott för kommunikationer som denna innebar 

levde  byarna  i  Norrland  ett  från  varandra  och  från  staten  relativt  isolerat  liv.  Detta 

berodde till stor del på att duglig infrastruktur så som vägar saknades, vilket ledde till att 

vattendrag kom att utgöra den huvudsakliga kommunikationsleden. Följden av detta blev 

att isoleringen var som störst de perioder under året då isen varken bar eller brast. Även 

det faktum att jordbruk var den huvudsakliga sysselsättningen för befolkningen band dem 

ytterligare till sina hemman och minskade kontakten med de kringliggande samhällena. 

Dessa  förhållanden  skapade  en  stark  gemenskap  inom  bygderna  samtidigt  som  det 

skapade  främlingskap  gentemot  omgivningen.56 Kristendomen  och  framförallt  den 

protestantiska kyrkan kom dock att spela en stor roll för förändringen av denna situation. 

Den första stora samhällsreformen med direkt inverkan på den vanliga människan som 

den protestantiska kyrkan genomförde var byabönerna. 

Curt Carlsson, författare till  Samhörighet och separation härrör uppkomsten av 

byaböner till en stadga utgiven år 1600. Enligt denna skulle allmogen sammanträda varje 

söndag samt helgdagar för att läsa böner och sjunga psalmer. Detta skulle inledningsvis 

ske i hemmen och ledas av en i byn läskunnig person. Dessa böneledare kom ofta att inta 

en ledande ställning i byn angående andliga och världsliga angelägenheter. Införandet av 

byabönerna bidrog till en ökad läskunnighet men gav även en ökad insikt i bibeln och den 

lutherska trosläran hos allmogen. Prästerskapet ställde sig dock avigt till den av lekmän 

ledda byabönen och krav på högre delaktighet framfördes. Kyrkoledningen kom dock än 

så länge att ställa sig fortsatt positiv till den existerande formen men ansåg att det fanns 

vikt av kontroll från prästerskapet. Detta ledde till stadgandet av präst ledda husförhör 

1686. Dessa husförhör ägde rum efter juletid och genomfördes på det sätt att en präst 

reste  mellan  byarna.  Själva  förhöret  innefattade  läskunnighets  kontroll  och 

kristendomskunskap vilka betygsattes i husförhörsböcker. Utöver detta så kontrollerade 

prästen även hur det stod till med det sociala och sedliga tillståndet i byn. Carlsson menar 

att  husförhöret  förutom  den  rädsla  det  enligt  vittnesbörd  åstadkom  hade  en 

gemenskapsskapande  betydelse  för  bygderna.  Vilket  tillsammans  med  böneledarnas 

56 Carlsson C 1979: Samhörighet och seperation s 13
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inflytande kom att  bilda en del av grunden för frikyrklighetens framväxt  under 1800-

talet.57

Utvecklingen visade att husförhören hade en stor positiv effekt på bildningsnivån 

och kontrollen av de hittills så självständiga byarna. Insikten i detta väckte tankar kring 

att det borde vara möjligt att öka denna effekt genom att få byborna att besöka centralt 

belägna kyrkor vid söndagar och högtider. Detta ledde till införandet av kyrkoturer.  

Den äldsta kyrkotursövernskommelse som påträffats i Norrland är enligt Carlsson 

från 1655 och rör Råneå församling. Enligt denna skulle församlingsbor som bodde i en 

radie om 10 mil från kyrkan infinna sig vid denna var femte söndag. Denna utveckling 

spred sig och kom sinom tid att innefatta alla församlingar i Norrland. Kyrkohelger kom 

med tiden att växa i betydelse och fungera som mötesplatser, marknadsplatser samt som 

tider  för  äktenskapsförmedling.  Det  senare  en  funktion  som  dock  under  lång  tid 

kritiserades av präster.58 

Så här långt i utvecklingen kännetecknades det religiösa livet av en lagbundenhet. 

Det  mesta  av  det  andliga  livet  var  stadgat  i  lagar  och  statliga  direktiv.  Den  tidiga 

protestantiska  kyrkan  visar  som  institution  en  funktion  som  dels  folkbildare  och 

propaganda instrument, men även som kontakt- och idé bärare. En tydlig effekt av statens 

vilja att kontrollera och utbilda befolkningen är att man förde dem närmare varandra och 

till viss del bröt lite av den relativa isolering som byarna tidigare levt inom.  På det stora 

hela  är  det  troligt  att  denna  utveckling  har  stimulerat  handel  och  teknologisktutbyte 

mellan individer och byar genom att knyta kontakter där dessa tidigare var svaga och 

oregelbundna.

Under 1700-talets senare del började dock nya strömningar tränga in i Norrbotten. 

Genom hemvändande  karoliner  från  Ryssland,  livlig  sjöfarts  kontakt  med  Stockholm 

beroende  av  det  bottniska  handelstvånget  samt  personer  som hade  kontakt  med  den 

grubbiska väckelsen i Umeå började ett mer individualistiskt synsätt på religion slå rot.59 

Detta tillsammans med byarnas historia av självständighet och den position böneledare 

hade skaffat sig i samhällena  kom att väcka en vilja till separation från statskyrkan hos 

vissa grupper i samhället. 

57 Carlsson C 1979 s14-16
58 Ibid s17-19
59 Ibid s 20-21
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3.1 Väckelserörelsen och separationen från statskyrkan

De av statskyrkan införda byabönerna, kyrkoturerna och kyrkohelgerna medförde som 

tidigare nämnt att kyrkan på ett bättre sätt kunde nå ut till befolkningen. Befolkningen 

fick  en  regelbunden  kontakt  med  församlingskyrkan  och  nära  kontakt  med 

församlingsprästen.  Dock  levde  byasjälvständigheten  alltjämnt  kvar  som  kontrast  till 

församlingsanknytningen. Detta kom att tillsammans med religiösa influenser att plantera 

ett frö till en separation mellan statskyrka och vissa församlingar.60

Den allt starkare kritiken och viljan till  självständighet kulminerade med de så 

kallade nyböckerna,  1819 års psalmbok, 1810 års kateks och 1811 års kyrkohandbok. 

Kritiken var främst av konservativ art och hade sin rot i de tidiga pietistiska61 influenser 

som  legat  som  grund  för  hela  väckelserörelsen.  Starten  för  väckelsen  i  Norr-  och 

Västerbotten har kopplats till  Porsnäsväckelsen 1802. Under en danstillställning fällde 

bonddrängen Pehr Brandell följande yttrande som skall ha väckt både uppståndelse och 

bestörtning hos de närvarande ungdomarna.62

"Gud, hur länge skall du väl tåla denna syndalevnad, som så fullständigt liknar Israels  

dansande kring guldkalven? Hur är det möjligt, att det straff, varmed de hotades skall  

undgå oss"63

Till  Brandell  kom en  grupp  ungdomar  med  tiden  att  sluta  sig.  Denna  grupp 

började studera pietistiskt influerade skrifter som använts vid bönemöten men med tiden 

inriktade de sig mer på djupstudier av Luthers skrifter. I och med detta skall de enligt 

egen  utsaga  slutligen  nått  en  andlig  frigörelse.  Väckelsen  kom nu att  sprida sig  från 

pitebyggden åt  norr  och söder  till  kringliggande landskap genom medlemmar  av den 

ursprungliga gruppen. Gudtjänsterna inom den tidiga väckelserörelsen hölls på så sätt att 

vem  som  så  kände  sig  manad  var  fri  att  kommentera  delar  och  avsnitt  ur  Luthers 

predikningar  under  sammankomsterna.  Detta  kom i  förlängningen  att  leda  till  en  allt 

starkare spänning mellan väckelsemedlemmar och församlingspräster under gudstjänster. 

Vid ett husförhör 1816 i Piteå stad skall ordväxlingen blivit så hård mellan prästen och de 

60  Carlsson C 1979 s27-28
61 Pietism var en förnyelserörelse som uppstod inom den tyska lutherdomen. Pietismen framhöll betydelsen 
av lekmannaaktivitet, böne- och bibelstudiegemenskap. Bibeln skulle brukas flitigt i kyrkan, uppbyggelse 
och själavård ansågs viktigare än teologisk lärdom och undervisning. (Källa Nationalencyklopedin)
62  Carlsson C 1979 s22
63 Citat efter E Backlunds skrift EFS historia i norbotten.
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förhörda, att förhöret  var tvunget att  avbrytas och en anmälan till  myndigheterna från 

prästen lämnades  in,  dock utan att  några repressalier  tilldelades.   Detta  är  något som 

måste  ses  som unikt,  det  normala  var  att  sådana  anmälningar  följdes  av  ett  rättsligt 

efterspel.64

Det skulle  dock dröja till  1840-talet  innan en religiös  minoritet  i  norrland tog 

totalt  avsteg  från  statskyrkan.  Det  skeendet  är  dokumenterat  till  julen  1848  då  en 

separatistisk  nattvardsgudstjänst  och  allmän  gudstjänst  hölls  i  Öjebyn  ledd  av 

separatistpredikanten  Natanael  Lindkvist,  vid  denna  följdes  1614  års  handbok  för 

gudstjänster. Kort efter detta begärde man formellt utträde ur svenska kyrkan.65

Generellt sätt går det att binda det stora uppsvinget för väckelserörelsen vid 1800-

talets mitt till ett antal faktorer i samhället. Dels så hade det vid denna tid som en del i 

den allmänna liberaliseringen av samhället även skapats en religiösliberalisering, bland 

annat kan upphävandet av Konventikelplakatet66 1858, kyrkopliktens avskaffande 1855 

och 1860 års avskaffande av stadgandet för landsförvisning samt förlust av arvsrätt vid 

avfall från den lutherska tron fogas. Som grund för denna utveckling kan upplysningens 

framhävande  av individens  religiösa  autonomi  samt  romantikens  glorifierande  av den 

personliga friheten läggas. Viktigt var även de influenser som kom utifrån, väl värd att 

nämna här är metodistpredikanten George Scott, vilkens verksamhet i Stockholm kom att 

influera bland annat baptiströrelsen i Sverige.67 Framväxten av väckelserörelsen bär enligt 

Lundkvists Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920 en rad gemensamma drag 

med de övriga folkrörelserna, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Dels var alla tre en 

form av proteströrelse mot samhällsföreteelser. För väckelsen gäller det en protest mot 

statskyrkans syn på trosfrågor. Vidare så stötte alla rörelser på kriser mellan den centrala 

organisationen och regionala föreningar. Det skedde eftersom den ursprungliga rörelsen 

ofta försökte kompromissa med det etablerade samhället, detta skedde i regel i och med 

att  rörelsen blev allt  mer  folkning.  För väckelserörelsen  kan man här  se Evangeliska 

fosterlandsstiftelsen  som  den  grundläggande  rörelsen  och  baptistkyrkan  men  även 

64  Carlsson C 1979 s 22-23
65 Carlsson C 1979 s24-25
66  Kunglig förordning av 12 januari 1726 som förbjöd och straffbelade konventiklar i den mån 
dessa inte kunde anses som husandakt.(Källa Nationalencyklopedin)

67 Lundkvist 1977 s47-49
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svenska missionsförening som avfällingar vilka har sin rot i ett missnöje mot att EFS 

försöker kompromissa med statskyrkan. Ytterligare en likhet är att alla rörelser leds av en 

karismatisk ledare, något som är väldigt tydligt när det gäller väckelsen. Intressant här är 

att dessa ledare vanligtvis kom från ett annat socialtskikt än de övriga medlemmarna. För 

väckelsen  del  kom  de  vanligtvis  från  prästlig  eller  borgerlig  miljö  medan  massan 

utgjordes  av  arbetare.  Genomgående  för  rörelserna  är  även  de  hårda  striderna  inom 

rörelsen mellan olika fraktioner, dessa strider hade vanligtvis sina motiv i en maktkamp 

olika ledare mellan.68

Förutsättning för att dessa rörelser skulle växa fram med den hastighet de gjorde 

är dock helt bundet till den förändring samhället genomgick under denna period. Det som 

hände i samhället var att det gamla ståndsamhället bröts ner och ersattes med ett nytt och 

annorlunda ordnat samhälle. Rörelserna fungerade här på det sättet att de hjälpte till att 

bryta ner de gamla auktoriteterna,   samt som skapare av konstruktiva lösningar på de 

problem som uppstod genom den sociala oro som rådde till följd av omvälvningarna.69 

"De nya rörelserna fyllde behoven av nya mönster för den enskilde och för samhället.  

Människor blev inställda på att  anamma deras budskap.  Först  kom väckelsen,  sedan  

nykterhetsrörelsen i modern form och sist arbetarrörelsen. De kom vid olika tidpunkter  

och fyllde olika behov."70

68 Lundkvist 1977 s55-58
69 Ibid s58-59
70 Ibid s59
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4  Allmän  statistik  rörande  frikyrklighet,  näringsverksamhet 
och befolkning i Luleå och Kalix
Då uppsatsens  studieområden är Kalix och Luleå så är det nödvändigt att studera dessa 

städer lite  närmare för att  på det sättet  bilda sig en uppfattning om befolkningen och 

näringslivet i regionen. Befolknings mängden i Luleå år 1870 låg på 1 905 personer och i 

Kalix på 7 522. År 1900 låg den i Luleå på 9 484 och i Kalix på 12 946 . Således hade det 

i Luleå under denna tid skett en befolkningsökning på 7579 personer och i Kalix på 5 

424.71 Andelen personer anslutna till någon frikyrka uppgick i Luleå år 1900 till 3,3% och 

i  Kalix  till  1,9%.  Samma  siffra  var  år  1880  i  Luleå  0,3%  och  i  Kalix  0,1%.72 

Sammantaget för hela landet så var c:a 3% av befolkningen ansluten till någon frikyrka år 

1900 och c:a 0,6% år 1880.73 Anslutningen till frikyrkor i Luleå liknar alltså mönstret för 

resten av landet år 1900 medan Kalix uppvisar en lägre anslutning. År 1880 ligger dock 

både Luleå och Kalix klart under genomsnittet. 

Yrkesfördelningen i Luleå och Kalix såg under år 1900 ut en enligt följande:
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Figur 2. Yrkesfördelning i procent för befolkningen i nämnd region år 190074

71 Lundkvist S 1977 s89
72 Ibid s90
73 Ibid s67
74 Bidrag till Sveriges officiella statistik år 1900 s12
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Utifrån denna statistik  går det följaktligen  att  dra den slutsatts att  jordbruk totalt  sett 

fortfarande år 1900 var den dominerande sysselsättningen för Sverige i stort och även för 

regionerna  Kalix  och  Luleå,  viktigt  att  poängtera  är  att  många  med  arbete  inom 

jordbruket  vanligtvis  var  knutna  till  skogsindustrin  under  denna  tid.  Andelen 

industriarbetare var dock större i Kalix än i Luleå och liknande i Kalix riksgenomsnittet. 

Vad gäller individer sysselsatt med handel så var denna grupp större i Luleå och liknande 

där riksgenomsnittet. Andelen personer i allmäntjänst var för de båda regionerna likartade 

och låg en bit under genomsnittet för hela riket. 

Vad gäller företag verksamma i de olika regionerna ser det ut på följande sätt. I 

Luleå var 27 egendomar registrerade på aktiebolag medan förhållandet i Kalix var 10 

egendomar  år  1900.75 Den  typ  av  företag  som  var  verksamma  i  respektive  region 

redogörs i tabellen nedan:

Trävaru Industri Gruv 
ind

Fastighet Tegelbruk Bryggeri Olja Bygg Okänt

Luleå 4 1 3 1 2 5 2 1 1

Kalix 4 - - - - - - - 2

Tabell 1. Tabellen visar aktieföretag med verksamhet i  regionerna Luleå och Kalix år 
190076

Utifrån tabell 1 går det att se att trävarubranschen var den dominerade näringen i båda 

regionen dock tätt följd av bryggeri och gruvnäringen i Luleå. Att trävarubranschen var 

större  än  bryggerinäringen  i  Luleå  trotts  ett  mindre  antal  företag  beror  på  att  den 

sysselsatte ett större antal individer.  En stor skillnad regionerna emellan är att det råder 

en större spridning av näringsgrenar i Luleå än i Kalix. Då Kalix hade en större andel 

arbetare än Luleå kan man dra den slutsatsen att de fyra trävaruföretagen i Kalix utgörs 

av relativt stora arbetsgivare medan företagen i Luleå generellt sett bör utgöras av mindre 

företag. Tyvärr så har statistik rörande andra företagsformer varit knapphändig och svår 

att få tag på för de aktuella regionerna under  denna period.

75 Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser 1896-1900 s37-41, siffrorna utgörs av en 
sammanställning av tabellen på angivna sidor.

76 Ibid s37-41 Tabellen utgörs av en sammanställning av Tab 5 s 37-41
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Efter denna sammanställning av hur näringsliv och frikyrklighet såg ut i Kalix och 

Luleå  följer  nu  djupstudien  av  missionsförbundet  i  Kalix  och  Baptistkyrkan  i  Luleå. 

Resultaten ur fallstudien kommer i analysdelen (se Kap 7) knytas till denna statistiska 

analys av läget i regionen.
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5 Evangeliska fosterlandsstiftelsen och Svenska missions- 

förbundet
I och med att olika väckelserörelser växte fram började  det vid 1800-talets mitt skapas 

ett behov för dessa grupper att sluta sig samman. Under denna period togs flera initiativ 

för  sådana  sammanslutningar.  Bland  annat  kan  Evangeliska  alliansen  nämnas 

tillsammans med Evangeliska Traktatsällskapet  vilka skulle  fungera som ett  samlande 

organ för lutherskt och baptistiskt väckta. Det visade sig dock existera för stora skillnader 

mellan  lutheraner  och  baptister  för  att  dessa  skulle  kunna  samlas  inom  samma 

organisation.  År 1855 gjorde  prästen Hans Jakob Lundeborg ett  studiebesök hos  den 

skotska  frikyrkan  och  återvände  med  tanken  på  en  evangeliskt  -  lutherskt 

fosterlandsstiftelsen. Dessa tankar vann starkt gehör och den 7 maj 1856 antogs stadgar 

och  ett  program.  I  och  med  detta  var  den  Evangeliska  Fosterlandsstiftelsen  född.77 

Fosterlandsstiftelsen  skulle  fungera  som  organisation  inom  svenska  kyrkan  vilken 

samordnade frivillig andligverksamhet som bedrevs vid sidan om den ordinarie kyrkliga 

verksamheten. Verksamheten skulle bygga på evangelisk-luthersk tro och medlemmarna 

skulle bekänna sig till svenska kyrkans tro.78

5.1 EFS ideologiska grund

”Den andliga  jordmån,  som skulle  bearbetas  av  väckelsens  bärare  hade  i  stort  sett  

samma  struktur  som  landet  i  övrigt  vid  denna  tid.  Dryckenskap,  kortspel,  

danstillställningar  med  slagsmål  och  uppträden  –  det  var  den  mörka  sidan  av 

situationen.  Men  det  fanns  också  en  ljus:  en  inrotad  vördnad  för  bibel  och  

psalmbok[…]”79

På detta sätt beskrivs den miljö i vilken av fosterlandsstiftelsens utbildade och till 

Kalix sända kolportören80 Fredrik Sävström som skulle sprida väckelsen år 1876.81 Viljan 

att komma till bukt med dessa förhållanden härrör från den pietistisk grundsyn som den 

77 C Carlsson 1979 s 30-31
78 Lundbäck E 1985 s 16-17
79 Rådstam K 1960 s 4
80 En Kolportör är en kringresande predikant ofta kombinerat med försäljare av religiösa skrifter. Denna typ 
av predikanter användes flitigt av frireligiösa rörelser för att sprida deras trosuppfattning.(Källa 
Nationalencyklopedin)
81 Rådstam K 1960 s 4
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tidiga lutherska frikyrkorörelsen var influerade av. Pietismen som ligger till  grund för 

väckelserörelsen i stort och därmed även  EFS samt svenska missionskyrkan, är av  tysk 

härkomst. Som förgrundsgestalt för denna rörelse är Philip Jacob Spencer (1635-1705) att 

betrakta.  Under sin studietid  i  Frankrike blev han influerad av förändringsvindar från 

främst England och puritanismen där. Puritanismen82 predikade omvändelsekristendom 

och  bevisande  av  tron  genom levnadssätt  och  handlingar.83 Detta  i  motsatts  till  den 

lutherska  ortodoxin  som  vid  denna  tid  pläderade  för  att  andliga  och  världsliga 

myndigheter ägde monopol på vad som var den rätta meningen och tron. Puritanismen 

hade här en mer individuell prägel.84 Utifrån dessa influenser gjorde Spencer det till sitt 

kall att leva och lära ut den personliga fromhetens väg. Kärnan i hans budskap utgjordes 

av Luthers katekes med vidgat innehåll. Grunden i utvidgningen av katekesen var att man 

genom en levande tro skulle nå en ny födelse. Detta innebar att  vikten av  medveten 

omvändelse blev fundamental, det gick inte att enbart luta sig mot att man var döpt som 

barn. Vidare skulle individen sätta sig själv i andra hand och gud i första. Utöver detta 

poängterades den inre strid som den omvända människan tvingades föra mot sitt gamla, 

icke frälsta jag. Enligt Spencers åsikt skulle prästens främsta uppgift vara att förmedla 

budskapet om ny födelse.85 

Rörelsen ägde redan tidigt en stark vilja till att sprida sitt budskap och att bilda 

människor  inom deras  trossystem,  detta  manifesterades  bland  annat  av  inrättande  av 

fattigskolor  för  utbildning  av  barn  i  pietistisk  riktning86 Under  1700-talets  mitt 

utvecklades  rörelsen  mot  en  mer  rationalistisk  anda.  Omvändelsefromheten  var 

fortfarande i centrum men komplimenterades nu med ett hårt disciplinerat moralsystem, 

vilket förespråkade avståndstagande från världslig fåfänga och allvarsamhet i vardags- 

och  arbetsliv.  Sparsamhet,  försakelse,  nykterhet  och  ett  i  övrigt  strikt  levnadssätt 

värderades högt i detta system.87

EFS kom att som tidigare nämnt fungera som en samlande organisation för olika 

församlingar som alla hade denna syn.88 Intressant i den tidiga historien av EFS är att 

82 Puritanismen är en frireligiösrörelse med ursprung i England, till sin tro påminner den om pietismen.
83 Kjellberg K 1986: Väckelse arvet s26-27
84 Ibid  s12-13
85 Ibid s33-34
86 Ibid s27-29, 30
87 Ibid s33-34
88 Carlsson C 1979 s 25-31
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samtliga 16 medlemmar av det initiala beslutsorganet hade sin härkomst från de högre 

skikten av samhället. I denna grupp gick det bland annat att finna en baron vid namn von 

Essen, två grevar, en brukspatron samt en häradshövding vid namn  Odencrants. Detta 

förhållande skall enligt Kjellberg förklarat den snabba tillkomst processen av frikyrkan, 

eftersom dessa män enligt Kjellberg var ovana vid demokratiskordning och "hänvändelse  

till folket".89 Det övergripande syftet för EFS var det samma som det varit för det tidigare 

försöket Evangeliska alliansen, vilket hade strandat på grund av skiljaktigheter mellan 

baptister och lutheraner. Detta syfte var dels att verka för religionsfrihet samt även att 

"vinna själar åt Jesus".90 

Det var således människor inspirerade av en pietistisk syn som kom att bilda de 

många frikyrkliga församlingar  som i och med EFS bildande 1855 slöt sig samman i 

stiftelsen. Enligt stadgarna från 1856 var det meningen att Stiftelsen skulle vara knuten 

till  den svenska kyrkan.  Det ursprungliga programmet för EFS läger tonvikten vid att 

frälsa  så kallade "andligt  nödställda"  tillsammans med fattig-  fängelse och sjukbesök. 

Utöver  detta  påpekas  stiftelsens  funktion  i  att  underminera  så  kallade  främmande 

rörelsers möjligheter att sprida budskap som inte är förenligt med evangelisk och luthersk 

anda. Det sista uppdraget rörelsen tar sig är enligt Järpemo (Väckelse och kyrkans reform) 

avsett att tillmötesgå statskyrkan. Stadgarna innehåller fyra paragrafer, den första påpekar 

vikten av att  skapa möjligheter  för frivilliga till  personlig verksamhet  genom skrifter, 

böcker samt årliga eller tillfälliga gåvor. Den andra försäkrar läro- och kyrkotrohet. De 

övriga paragraferna stadgade organisationsformen för stiftelsen.91 Men det växte tidigt 

fram en kyrkovänlig och en kyrkokritisk falang inom EFS. Denna konflikt drogs till sin 

spets  1878  då  Svenska  Missionsförbundet  drog  sig  ur  den  evangeliska 

fosterlandsstiftelsen.92

5.2 Svenska missionsförbundets brytning med det EFS

När det väl kom till den praktiska verkligheten visade det sig väldigt svårt för stiftelsen 

att leva upp till sin kyrkotrogna hållning. Problemet var enligt Carlssons  Samhörighet  

och separation att den läromässiga samhörigheten var svår att kombinera med den fria 

89 Kjellberg K 1994: Folkväckelser i Sverige under 1800-talet s200-201
90 Ibid s193-1995
91 Järpemo S 1977: Väckelse och kyrkans reform s130-131
92 Lundbäck E 1985 s 17-20

34



organisationen  och  verksamheten.  Det  skapades  som  vi  tidigare  varit  inne  på  en 

kyrkovänlig och kyrkokritisk falang inom rörelsen. Den kyrkokritiska falangen hade en 

starkare  pietistisk  inriktning  än  den  kyrkovänliga,  detta  manifesterades  bland  annat 

genom utgivningen av tidskriften "Pietisten". Bakom detta låg P.P Waldström som var en 

av  de ledande gestalterna  inom den kyrkokritiska  falangen.93 En starkare motsättning 

växte  nu  fram  och  fick  som  tidigare  nämnt  sin  final  i  och  med  svenska 

missionsförbundets brytning med EFS 1878. Den huvudfråga som till slut kom att leda 

till  splittringen  rörde nattvarden.  Sedan 1850 hade  det  inom EFS funnits  krav på  att 

nattvarden endast utdelades till omvända kristna samt att detta gjordes av väckta präster. 

Det  hade under  tid  växt  fram så kallade  nattvardsföreningar,  vilka  helt  enkelt  var  en 

sluten nattvard för omvända. Med tiden växte det dock hos den kyrkokritiska falangen 

fram starkare krav på att endera för de omvända ha en separat nattvard, men även tankar 

på  ett  totalt  avsteg  från  svenska  kyrkan  frodades.  Som  tidigare  drogs  de 

menigskiljaktigheter  som  förelåg  till  sin  spets  1878  då  Svenska  missionsföreningen 

[SMF] bildades. Även om sakfrågan tillsynes var nattvardsfrågan så låg det ett under tid 

uppbyggt  missnöje  med  EFS  kompromissande  gentemot  statskyrkan  som  grund  för 

splittringen. SMF såg det aktiva kristna livet som enda grund för ett församlingsbildande, 

något som de inte ansåg att statskyrkan levde upp till. 94

För  stiftelsens  del  innebar  splittringen  en  starkare  orientering  i  riktning  mot 

statskyrkan. Ansatser gjordes från både svenska kyrkans håll och från EFS sida för att 

skapa organisatoriska förbindelser. Intresset från stiftelsen sida för dessa planer svalnade 

dock  i  och  med  att  man  började  återhämta  sig  från  krisen  som uppstått  i  och  med 

missionsförbundets brytning.95.  

5.3 Medlemmar och verksamhet hos missionsförbundet i Kalix tiden kring 
1900
 Lundbäck  refererar  i  sin  bok  Tro hopp och  frihet,  vilken  är  en  historia  över  Kalix 

missionsförsamling åren 1885 till 1985, till en licentiat avhandling skriven av Ingemar 

Gustavsson vid Uppsala universitet. I denna avhandling har Gustavsson bland annat gjort 

93 Carlsson C 1979 s 30-31
94 Kjellberg 1994 s260-269
95 Ibid s32-33
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en studie över yrkesfördelningen inom just Kalix missionsförening. Den statistik han tagit 

fram refereras i diagrammet nedan. 96
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Figur 3. Figuren visar yrkesfördelningen i procent hos medlemmarna i missionskyrkan i 

Kalix perioden 1902-191797

Det  som går  att  se  är  att  den  största  gruppen  inom föreningen  var  jordbrukare dvs. 

hemmansägare, följt av arbetare samt lägre tjänstemän. Viktigt här att ha i åtanke är att 

jordbrukarna under denna period vanligtvis var knutna till skogsindustrin på det sätt som 

berördes  i  avsnittet  rörande  industrialiseringsprocessen  och  såldes  kan  ses  som 

deltidsarbetare. Vidare kan man ur Gustavssons avhandling utläsa att den största gruppen 

inom  församlingen  utgjordes  av  personer  födda  i  Kalix  (94%).  Vad  gäller 

åldersfördelning i församlingen under denna period så sker det en viss förskjutning av 

medlemmarnas ålder mot ett äldre genomsnitt. År 1900 är andelen medlemmar mellan 21 

och 50 år 72%, där huvuddelen ligger mellan 31 och 50 år. År 1920 utgör samma grupp 

endast 30,1%, vilket i princip är en halvering. Den procentuella andelen av befolkningen 

som var med i missionsförening uppgår enligt undersökningen till c:a 2%. Det finns dock 

skäl till att ifrågasätta denna låga siffra eftersom källmaterialet varit ofullständigt.98 Trotts 

det till synes lilla antalet företagare verksamma i förening så skall deras inflytande varit 

96 Lundbäck E 1985 s80
97 Figur 3. Värden som står som bas för diagrammet är hämtade från: Lundbäck E 1985 s80
98 Lundbäck E 1985 s81
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stort, viktigt här att poängtera är att det i Kalix endast fanns sex aktiebolag vilket gör att 

en stor del av företagarna i Kalix trots allt var slutna till missionsföreningen.99 

Bland  annat  skall  några  av  de  ledande  inom trävaruindustrin,  vilken  var  den 

dominerande  näringen  i  Kalix  för  den  aktuella  perioden  varit  anknutna  till 

missionsförening.  Sågverksägarna Bergbom och Svanberg vilka hörde till  Båtskärsnäs 

AB är  exempel  på  sådana  anknytningar.  Svanberg  var  själv  medlem samt  för  en tid 

ordförande.  Intressant  i  detta  sammanhang  är  att  ordförande  Svanberg  även  drev  en 

sjukvårds  och  nödhjälpsfond  genom bolaget.  Syftet  med  fonden  var  att  hjälpa  sjuka 

arbetare i Båtskärnäs.100 Grosshandlaren J.A Hedberg var en annan tongivande företagare 

i  byggden som var medlem, kassör samt sekreterare i föreningen. Tyvärr  har jag inte 

lyckats knyta Hedberg till något av de sex aktiebolag som existerade i Kalix år 1900, ett 

rimligt antagande är dock att han stod som ägare av något av de två som benämns som 

obestämbara. Intressant i detta sammanhang är att både Hedberg och Svanberg dessutom 

tillhörde en dominerande grupp inom kommunalpolitiken.101 

Vid  styrelsesammanträdet  den  25  januari  1904  går  det  att  läsa  om  hur 

missionsföreningen avser att kontakta en Herr disponent Groth vid Karlsborgs sågverk 

för att be om att få disponera en lokal på sågverkets område. Syftet med lokalen är att "få  

till stånd någon verksamhet bland befolkningen vid Karlsborgs sågverk". Vidare så skall 

föreningen undersöka om sågverket kan stå för kostnaderna av denna lokalen.102 Samme 

Herr Groth finner vi även när missionsförsamlingen i Kalix skall köpa en tomt i Morjärv 

för att där bygga ett missionshus. Enligt köpehandlingen så betalar föreningen 10kr för 

tomten, vilket även vid denna tid måste ses som ett ytterst förmånligt pris.103 Denna tomt 

köps från bolaget  Nordisk Trävaru AB där Herr Groth finns i  styrelsen.104 Att  Groth 

skulle ha varit medlem i missionsföreningen går inte fastställa men det framgår med all 

tydlighet att det fanns band mellan honom och föreningen, vad dessa bestod i är dock 

oklart.

99 Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser 1896-1900. s40-43
100 Ibid. s40-43

101 Lundbäck E 1985 s81-83
102 Protokoll från styrelsesammanträde 25 januari 1904, Protokollsbok för lutherska missionsföreningen i 
Neder Kalix 1901-1920
103 Köpehandling av 1/8 mantal No 3 14 mars 1905
104 Protokoll hållet vid Nordiska Trävaru AB ordinariebolagsstämma 12 augusti 1905
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Missionsförening utgjordes till huvudsak av arbetare samt bönder, endast en liten 

del  av  medlemmarna  var  företagare.  Trotts  detta  verkar  det  som  om  företagare 

uteslutande har besuttit de ledande befattningarna. Dess förste ordförande sittande åren 

1885 till  1900 var Fredrik Sävström.105 Sävström kom från en torparbakgrund och var 

utbildad kolportör från EFS. Han sändes av EFS som kolportör till Kalix 1876 på begäran 

av en patron Sällström.106 Trotts  sin magra  bakgrund hade således  även Sävström en 

tydlig koppling till de ledande socialskikten i byggden. Som ordförande ersattes Sävström 

1900 med tidigare berörda Svanberg som innehade posten fram till 1905 då han i sin tur 

ersattes av en Wennerström som innehade posten till 1918. Grosshandlaren Hedberg som 

även han berörts tidigare fungerade som sekreterare och kassör perioden 1903-1906 och 

ersattes  av  en  A.B  Björkman107 Denna  A.B  Björkman  finner  vi  också  inom 

kommunalpolitiken i Kalix. Vilken position och funktion han haft som politiker är dock 

oklart men säkert är dock att han medverkade vid den tredje kommunalstämman i Kalix 

1904.108

Verksamheten kring sekelskiftet ter sig ha haft en väldigt expansiv karaktär. Inte 

mindre än fem bönehus byggdes under perioden 1890 och 1910 i områdena kring Kalix. 

Missionskyrkan i Kalix byggdes redan år 1891 och var på grund av intressekonflikter 

med statskyrkan tvunget att läggas en bit utanför centrum. Vid byggandet av denna kyrka 

var patron Svanberg involverade, dock endast med logi för de konstnärer vilka skapade 

utsmyckningen av kyrkan.109 

År  1900  startades  en  ungdomsverksamhet  vid  missionsföreningen  i  Kalix. 

Ändamålet för föreningen uttalades tydligt redan vid starten:

 

”Dess ändamål är att samla de troende ungdomarna till gemensam uppbyggelse och om 

möjligt  bringa dess  medlemmar  till  mer  direkt  verksamhet  för  själars  frälsning,  dels  

genom  anordnandet  av  offentliga  möten,  dels  genom  personlig  vittnesbörd  såväl  

offentligt som enskilt” . 

105 Rådstam K 1960 s10
106 Lundbäck E 1985 s34-35
107 Rådstam K 1960 s10
108 Utdrag ur protokoll vid årets tredje ordinarie kommunalstämma uti tingshuset i Kyrkostaten den 31 
december 1904.
109 Rådstam K 1960 s11
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Utöver  detta  gjordes  även  ansatser  under  denna  tid  för  att  sända  missionärer 

utomlands,  något  som  verkar  ha  fallit  på  grund  av  bristande  finansiering. 

Ungdomsföreningen  startade  även  en  syförening  med  namnet  ”hoppet”.  Utöver  detta 

anordnade även ungdomsföreningen fester vid högtider där försäljning ingick. Vad som 

såldes vid dessa fester framgår dock ej.110 Vid sekelskiftet ägde missionsförsamlingen ett 

tio tal predikoplatser i Kalix med omnejd. Dock rådde en brist på predikanter, två till tre 

ordinarie  predikanter  skall  ha  verkat  under  den  aktuella  tiden.  Detta  medförde  att 

gudstjänster inte kunde hållas vid samtliga platser varje vecka. Genom att sprida tiderna 

för  gudstjänster  gjordes  dock  försök  till  att  hålla  mässor  vid  så  många  platser  som 

möjligt.  Vid  sidan  av  den  rent  religiösa  verksamheten  hölls  även  auktioner  och 

skördefester.  Inkomster  som  inbringades  vid  dessa  tillfällen  var  nödvändiga  för 

föreningens ekonomi.111 

Vad  gäller  social  verksamhet  åren  kring  1900  så  utövades  den  främst  av 

ungdomsföreningen. Detta skedde bland annat genom att bjuda fattighjonen på kaffe samt 

besök av fattiggården i Rolfs för att samtala med hjonen om deras andliga välbefinnande. 

Även besök av sjuka förekom under denna tid.112 

5.4 Missionsförsamlingen i Kalix och samhället
Enligt  den teoretiska  basen är  missionsföreningens  påverkan på samhälle  och individ 

styrt av hur den manifesterade och latenta funktionen hos föreningen ser ut. Det uttalade 

syftet  med  missionsföreningen  är  att  sprida  den  trosuppfattning  som  delas  av 

medlemmarna  samt  även att  fungera som ett  samlande organ för individer  som delar 

denna uppfattning.  Den tron i  församlingen vilar  som vi tidigare sett  på en pietistisk 

grund och det är således detta synsätt som missionsföreningen avser att sprida. Utöver 

detta så börjar föreningen under tiden kring sekelskiftet att engagera sig mer i sociala 

frågor, ett engagemang som dock under denna period fortfarande ligger i sin linda. 

Hur den latenta funktionen hos missionsförening i Kalix såg ut är svårare att svara 

på. Utifrån tidigare forskning rörande religiösa grupper av väckelsekaraktär går det dock 

att  säga  några  saker.  För  det  första  så  finns  det  i  den  pietistiska  trossystemet  ett 

normsystem som förespråkar flit och redlighet. Vidare så existerar det tecken som tyder 
110 Rådstam K 1960 s18-19 citat hämtat från s18
111 Lundbäck E 1985 s63
112 Ibid s93-94
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på att denna typ av grupper skulle sprida ett entreprenöriellt beteende och stimulera till 

öppenhet för nya impulser. 

Specifikt för missionsföreningen i Kalix kan vara det faktum att så mycket som 

minst 2 av totalt 6 aktiebolag verksamma i regionen faktiskt är representerade på ledande 

positioner  i  föreningen,  detta  genom  Svanberg,  Bergbom  och  Hedberg.  Intressant  i 

Båtskärnäs  är  att  Svanberg  och  Bergbom verkar  haft  en  form av allsmäktig  position 

genom att dels vara ordförande för missionsföreningen, ägare av Båtskärsnäs AB samt 

genom företaget stiftare av den sociala försäkring som existerade för arbetarna i området. 

Ovan på detta skall dessa personer dessutom verkat som tongivande lokalpolitiker. Denna 

maktkoncentration och det sätt dessa individer valt att utnyttja den måste även det ses 

som en  latentfunktion  av  föreningen.  Möjligt  är  också  att  föreningen  i  sig  och  den 

struktur den innehar är en funktion av denna typ av maktkoncentrationer. 

Detta förhållande kan även ha spelat in vad gäller anslutningen till  föreningen. 

Dock är det svårt att uttala sig kring vilka anledningar människor hade för att ansluta sig 

till föreningen. Vad gäller de högre skikten i samhället kan man dock utgå från att dessa 

anslöt sig på grund av att de delade den värdegrund som föreningen manifesterade. För 

de lägre skikten så kan anslutning ha skett utifrån en likartad tro. Men det är lika troligt 

att dessa människor anslöt sig på grund av någon karismatisk ledare eller för att finna 

trygghet i gruppen. 

I  sin kontakt  med det omgivande samhället  verkar missionsföreningen i  Kalix 

ställt sig väldigt öppen. Den har haft en klar ambition att öka sitt eget medlemsantal. På 

grund av denna strävan så  har  den varit  öppen gentemot  samhället  och i  mångt  och 

mycket försökt samverka med omgivningen. Genom de ledande individernas ställning i 

det världsliga livet går det även att skönja en viss makt hos föreningen, en strävan som 

även  tidigare  forskning  visat  hos  väckelserörelsen. Intressant  i  detta  sammanhang  är 

missionsföreningens kontakt med herr Groth och de företag han representerade. Det går 

att skönja en bild av föreningen som positivt inställd till att söka kontakt och samarbeta 

med företag.  Men även en positiv  inställning till  missionsföreningen tycks  finnas hos 

företag i omgivningen. 

Följaktligen  ter  sig  inte  föreningen  ha  ställt  sig  hindrande  till  någon form av 

ekonomisk aktivitet, varken hos medlemmar eller i omgivande samhälle. De aktiviteter 
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som gruppen motarbetat är sådana som inte är förenliga med deras tro och karaktäriseras 

av handlingar som inte passar in i det pietistiska normsystemet. Tydligt är föreningens 

avståndstagande från rusdrycker och fördömande av dessa. Det går således tydligt att se 

en kommunikation mellan missionsförening och det övriga samhället och då i synnerhet 

företag.

Vad gäller medlemmarna i övrigt var huvuddelen av dessa år 1900 mellan 21 och 

50 år gamla vilket placerar dem i det arbetsföra skiktet av befolkningen. Detta bör ha 

medfört  att  dessa  individer  tog  med  sig  normer  och  värderingar  från  kyrkan  till 

arbetslivet.  Kontakten inom föreningen ter sig väldigt hierarkiskt ordnande något även 

den tidigare forskningen pekat på. I protokollsböckerna visas detta genom en frånvaro av 

engagemang kring de "lägre" medlemmarna.  Det går inte  heller  i  dessa böcker att  se 

tecken  på  någon  kommunikation  nedifrån  och  upp,  all  kommunikation  som  finns 

upptagen går det motsatta hållet.113     

Vad gäller yrkesfördelning speglar föreningen i stort det övriga samhället. Liksom 

i resterande samhälle är gruppen jordbrukare störst, noterbart är dock att denna grupp är 

procentuellt något mindre än den är i övriga samhället.  Gruppen arbetare är även den 

något lägre. Dock måste här tas hänsyn till att de företagare som finns i statistiken för 

föreningen mycket  väl  kan höra till  det  som anges som industri  i  statistiken  för hela 

regionen. Om fallet är detta skulle således siffrorna jämnas ut så att de blir förenliga med 

den totala statistiken för hela Kalix regionen. Det samma gäller den grupp som anges som 

hantverkare i missionsföreningens statistik. Utifrån antalet företag som existerade i Kalix 

år  1900  så  går  det  att  se  att  en  oproportionerligt  stor  del  av  dessa  var  knutna  till 

föreningen jämfört med den övriga befolkningen, 33% av företagen mot endast 2% av 

total  befolkningen.114 Utöver  det  så  visar  protokollen  på  ytterligare  samarbete  med 

åtminstone Nordisk Trävaru AB samt Sågverket i Karlsborg.

113 Analys utifrån Protokollsbok för missionsföreningen i Kalix 1901-1920
114 Siffrorna härrör från tabell 1på s28 samt uppgifterna på sidan 27 i uppsatsen.
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6 Baptistkyrkan
"-Dessa bröder voro de första, som sjöngo andliga sånger istället för psalmer, vilket var  

en  nyhet  i  Norrbotten  på  den  tiden,  då  den  andliga  sången  stod  ganska  lågt  i  

allmänhet."115

På detta sätt beskrivs dala bröderna Per och Mats Larsson som besökte  Norrbotten under 

sitt arbete som gårdfarihandlare vid mitten av 1800-talet. Vid ett hembesök hade de blivit 

döpta  och  var  således  nu  baptister.  Detta  skall  enligt  utsago  väckt  förvåning  och 

bestörtning  i  Norrbotten,  "Tänk,  att  de  gudfruktiga  dalkarlarna  gått  och  blivit  

baptister".116 

Jäder författare till Bidrag till Norrbottensbaptisternas historia samt ordförande i 

baptistförsamlingen i Luleå åren kring 1914, påvisar genom ett brev daterat till 1856 att 

baptistiska  influenser  redan vid  denna  tid  börjat  visa  sig  i  Norrbotten.  Detta  brev  är 

skrivet av urmakaren Erik Eriksson i Svartbyn och adresserat till pastor Anders Wiberg i 

Stockholm, vilken något år innan avsagt sig sitt ämbete och blivit döpt. Brevet innehåller 

information om det religiösa läget i regionen samt att han själv ifrågasätter barndopet och 

statskyrkans rättfärdighet. Eriksson skall själv ha döpt sig och blivit baptist år1858.117

Baptismen spred sig till Sverige under den första hälften av 1800-talet. År 1850 

hölls en rättegång mot den före detta sjömannen F.O Nilsson angående anklagelser riktat 

mot att han skulle ha spridit villfarande lära i Sverige. Nilsson som var en av de tidiga 

baptistpredikanterna  i  Sverige  hade  influerades  av  metodismen  under  tjänstgöring  på 

amerikanska båtar. Under denna tid verkade han även som kolportör för metodismen. När 

han omvände återvände till Sverige var han ivrig att även omvända andra. Vid ett möte i 

Jönköping sammanträffade Nilsson med George Scott samt Anders Wiberg, vilken redan 

var en medarbetare till Scott. Genom influenser från Scott fick Nilsson kontakt med den 

amerikanska  baptiströrelsen.  Efter  teologiska  studier  av  dopet  tog  Nilsson  till  sig 

baptismen helhjärtat.118 

Med tiden lyckades Nilsson skaffat sig några anhängare till baptismen och den 21 

september  1848  bildades  Sveriges  första  baptistförsamling  av  sex  medlemmar  med 

115 Jäder K 1915 Bidrag till Norrbottensbaptisternas historia s 21
116 Ibid s21 citatet är även det efter Jäder.
117 Ibid 1915 s22-23
118 Westin G 1963 I den svenska frikyrklighetens genombrottstid s95-98
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Nilsson  som ledare.  Det  var  denna  verksamhet  som väckte  uppståndelsen  och  förde 

Nilsson  till  rättegång.  Vid  tiden  för  rättegången  hade  rörelsen  mellan  40  och  50 

anhängare. Utgången av rättegången blev att Nilsson landsförvisades, något som väckte 

uppmärksamhet utomlands. Genom domen  kom Nilsson även att bli en form av martyr 

för rörelsen i Sverige.119  

Wiberg som kommit i kontakt med Nilsson genom Scott, var en examinerad präst 

och arbetade som pastorsadjunkt i Rosgata.  Under 1850-talet började Wiberg främja sig 

från statskyrkan. Detta ledde slutligen till att han tog avsked från sitt ämbete och lät sig 

döpas  av  den  landsförvisade  T.O  Nilsson.  Detta  medförde  att  baptismen  fick  en 

högutbildad förkämpe i Wiberg och därigenom sitt reala genombrott i Sverige.120

6.1 Baptismens ideologiska grund

Det som klart  skiljer  baptismen från dels  protestantismen i  stort  men även de övriga 

väckelsekyrkorna  är  dess  totala  avståndstagande  från  barndopet.121 Liksom  övriga 

väckelserörelser  så  som  EFS  och  missionskyrkan  var  baptismen  starkt  influerad  av 

pietismen och herrnhutismen122. Detta manifesterades bland annat genom en vilja att söka 

svar direkt i bibeln, en stark tyngdpunkt vid det personliga engagemanget i sin tro, samt 

kravet på konventiklar123.124

Utöver detta  så föreligger  en stora skillnaden mellan baptismen och de övriga 

väckelserörelserna genom baptismens totala avståndstagande från statskyrkan, något som 

inte  delades  med  bland  annat  fosterlandsstiftelsen.  Detta  har  sin  grund  i  den  starka 

betoningen på den enskilda församlingens autonomi.125 Enligt Weber ska detta förklara 

många baptisters starka ovilja till att ta statliga arbeten.126 Baptismen äger också en syn på 

bibeln som den enda vägvisaren för handlande, vilket medför att de inte äger några andra 

119 Westin G 1963: I den svenska frikyrklighetens genombrottstid s95-98
120 Ibid s103-104
121 Ibid s98
122 Herrnhutism är en form av pietism och har sitt namn av ett område i tyskland. Rörelsen skapades av en 
brödrasamling som var på flykt på grund av förföljelser av religiöskaraktär under 1700 talet.(Källa National 
ecyklopedin) 

123 Konventiklar är intima andaktstunder i ett likasinnat umgänge(Westin 1963 s18-23)

124 Westin 1963 s18-23
125 Borgehammer S 2007: Kyrkans liv s62
126 Weber 1934 s68-73
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bekännelseskrifter än just denna. Även det en skillnad mot protestantismen och övriga 

väckelserörelser127  

Weber kännetecknar baptismen som världsfrånvänd. Förutom kongregationalism 

har detta sin orsak i en stark pietistisk syn på moral och handlande som innebär ett totalt 

avståndstagande från allt världsligt till förmån för en total underkastelse gentemot gud. 

Detta avståndstagande kännetecknas enligt Weber av en tålmodig väntan på verkan av 

anden  vilken  har  till  syfte  att  övervinna  impulsiva  och  irrationella  passioner  samt 

”subjektiva  intressena  hos  den  ”naturliga”  människan.”128 Vidare  så  anammar 

baptisterna helt den pietistiska synen på rättfärdiggörelse genom handling.129 

Sammantaget så kännetecknas det baptistiska trossystemet av en stark biblicism, 

religiös  autonomi  för  församling  och  medlem.  Tyngdpunkt  vid  dopet  som medveten 

handling samt en pietistisk morallära. Det som främst skiljer baptismen från bland annat 

EFS och missionskyrkan är dopfrågan och biblicismen. 

6.2 Medlemmar och verksamhet hos baptistkyrkan i Luleå tiden kring 1900

De första kända baptistiska influenserna som nådde Luleå var genom bröderna Per och 

Mats Larsson vilka vi redan mött i inledningen till  avsnittet rörande baptismen. Dessa 

följdes  av  vår  brevskrivare  Erik  Eriksson,  vilken  lät  döpa sig  1858.  Kring denna tid 

började även en Karl Sterner från Piteå verka som andlig lärare och ledare i trakterna 

kring  Luleå.  Sterner  var  vid  denna  tid  inte  ännu  döpt  men  hade  en  stark  baptistisk 

övertygelse. I Gammelstad köpte Sterner sig en gård innehållande en samlingssal där han 

höll bönemöten. Detta skall ha väckt rädsla hos befolkningen men Sterner skall trots detta 

lyckats  locka  ett  stort  antal  ungdomar.130 Verksamheten  skall  ha  föranlett  följande 

uttalande i tidningen Norden n:r 39 hösten 1858: 

”Baptismen – denna skenfagra villoande eller lammskinnsprydda ulv – har hållit på riva 

några av Kristi  får i Luleå gamla stad, men Herrens vallhjon hade märkt faran och  

skyndat att jaga bort odjuret. Vi önska och hoppas, att de rivna fåren åter bliva friska  

igenom den gode herdens ömma vård”131.

127 Borgehammer S 2007 s62
128 Weber 1934 s70
129 Ibid s71
130 Jäder K 1915 s21-23
131 Citat ur tidningen Norden nr 39 hösten 1858. Hämtat ur: Jäder K 1915 s23
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 Sterner flyttade från Luleå efter 2-3års verksamhet och Luleå saknade nu någon 

formell baptistisk verksamhet. Detta råddes det dock bot på 1859 då Sundsvallsmissionen 

beslutade att sända den forne målaren Fredrik Andersson som kolportör. Om denne första 

officiella  kolportören  i  Luleå  vet  man  att  han  låtit  döpa  sig  1856,  och  antagits  som 

predikant 1857. Andersson ger en relativt positiv bild av verksamheten och underlaget i 

Luleå. Dock röjs i tidningsnotiser en fortsatt rädsla för baptismen. Mycket av Anderssons 

verksamhet är tyvärr dock okänt132 

En Pehr Pehrsson bördig från Orsa omnämns som extremt flitig i sin kolportörs 

verksamhet. Under perioden 1859-1861 skall denne Pehrsson ha rest runt i Norrbotten 

och spridit sitt budskap både till glädje och förskräckelse. Utifrån källmaterialet är det här 

väldigt svårt att skapa sig en realistisk bild av reaktionen på Pehrssons verksamhet. Detta 

på grund av att källan måste ses som vinklad ur ett för baptismens syn positivt sken. Klart 

står dock att denne Pehr Pehrsson vann anhängare men även mötte motstånd från såväl 

kyrkligt  som frireligiöst  håll  i  regionen. Pehrsson ersattes  efter  sin avfärd av en Olof 

Palm som byggde vidare på den tidigares missionsverksamhet för en tid.133

Den  första  mer  organiserade  sammanslutningen  av  Baptister  i  Norrbotten 

grundades av urmakaren och klockförsäljaren Erik Eriksson, vilken vi tidigare berört i 

uppsatsen.  Denna lät  döpa de  två  första  baptisterna  i  Nederluleå  socken våren  1859. 

Dessa  var  J.O  Wikner  och  J.M  Åhman  från  Gammelstad.  Wikner  var  prästson  och 

arbetade som skomakare samt var hemmansägare. Wikner levde själv under tiden för det 

då ursprungskällan till  detta avsnitt  skrevs, dvs. tiden kring 1915. Hans gärningar för 

baptismen beskrivs dock som ringa då hans tro tillsynes verkar ha gått i vågor. Vad gäller 

Åhman så beskrivs hans person inte ingående utan han omnämns främst som sjuklig, men 

med stark tro. Dessa dop följdes dock upp av Eriksson med en dopförrättning i bonden 

Isak Nilssons ladugård där ytterligare personer döptes. En sammanslutning av baptister 

skall efter dessa dop ha skett i Gammelstad i samband med Pehrssons besök där den 13 

november 1859.134 

Det första året var medlemstalet endast 6 personer men steg under 1860 till 35 

stycken. Den förste föreståndaren för denna församling blev J.O Wikner.135 Denna tidiga 
132 Jäder K 1915 s23-25
133 Ibid s27-41
134 Ibid s27-41
135 Jäder K 1915 s42-45
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församling möte dock stora svårigheter. Enligt Jäder skall detta till  mångt och mycket 

berott  på  bristande  ledning,  indirekt  kan  man  ana  att  författaren  här  kritiserar  J.O 

Wikander som redan tidigare har beskrivits som vikande i sin övertygelse. Författaren 

ondgör sig även vidare i texten över att förmågor som Pehr Pehrson och Olof Palm inte 

hade möjlighet  att  stanna kvar  och leda arbetet.  Skiftande religiösa strömningar  skall 

även de ha prövat rörelsen hårt under denna tid, vilka dessa var preciseras dock inte. Det 

skall under en period gått så långt att sammanslutningen i princip tynade bort. Detta ledde 

1863 till  att  förening  i  Sundsvall  beslutade  att  sända  den  före  detta  skolläraren  Carl 

Ludvig Hamrén norrut för att åter väcka regionen.136

Vid sin ankomst till Luleå förskräcks Hamrén bland annat av att även baptister 

nyttjde brännvin, om en enligt Hamrén dock endast måttligt. Han ger dock en positiv bild 

av  regionen:  ”Varhelst  tillfälle  givas  att  vittna  om Herren,  synes  ordet  verksamt  på 

mångens hjärta.”137 Påverkade av rapporterna från missionsverksamheten i Norrland och 

den  tidiga  sammanslutningen  beslutades  1861  under  svenska  baptisters  allmänna 

konferens  att  en  distriktsförening  skulle  bildas  i  Norrbotten.  Denna  fick  omgående 

41medlemmar för Luleå och 20 i Piteå.138 Församlingens första styrelse innehöll bland 

flera en bokbindare, en skräddare och en fanjunkare.139 Det skulle dock ännu dröja en tid 

innan  någon  verklig  verksamhet  kom  igång.140  År  1889  hade  dock  Luleå 

Baptistförsamling  växt  till  65  medlemmar.141 Detta  antal  hade  år  1910  växt  till  117 

stycken  i  Luleå  och 184 stycken  i  Neder  Luleå,  den ursprungliga  församlingen hade 

delats i två år 1905.142 

Utifrån  Jäders  skrift  är  det  möjligt  att  bestämma  yrke  för  en  stor  del  av  de 

personer  som omnämns  som särskilt  viktiga  för baptismen i  Norrbotten.  Diagrammet 

nedan är  en sammanställning  av en sådana analys,  dock så  förblir  c:a  17% av dessa 

individer fortsatt anonyma vad gäller yrkesbakgrund. Detta i och med avsaknad av yrkes 

information i källmaterialet.  

136 Ibid s49-50
137 Ibid s48-51
138 Ibid s51
139 Fanjunkare är en form av underofficer
140 Jäder K 1915 s53
141 Svenska Baptistsamfundets årsbok 1899
142 Svenska Baptistsamfundets årsbok 1910
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Figur 4. Yrkesfördelning i procent hos personer som omnämns som särskilt viktiga för 

baptiströrelsen i Norrbotten perioden 1860-1910143

Det  som direkt  går  att  utläsa är  att  den klart  dominerande  gruppen i  någon form av 

ledarställning hos baptiströrelsen i Luleå var företagare. Dock är detta begrepp relativt 

stort och innefattar  allt  från gårdfarihandlare till  fabrikörer. Om man bryter ner denna 

grupp i  två  kategorier  småföretagare  och  större  näringsidkare  så  får  man  en 70-30% 

fördelning,  där  de  mindre  näringsidkarna  är  i  majoritet.144 Denna  grupp  är  följd  av 

gruppen hantverkare. Intressant är att när man ser till den totala yrkesfördelningen bland 

medlemmar  av  baptiströrelsen  i  Luleå  så  existerar  inte  denna  grupp,  vilket  visas  i 

diagrammet på följande sida (Figur 5), som sammanfattar yrkesfördelningen för samtliga 

medlemmar  år  1908.  Vidare  så  är  de  dominerande  yrkeskategorierna  i  figur  5  Lägre 

tjänstemän och arbetare. I figur 4 uppgår andelen lägre tjänstemän till endast 10% medan 

de i Figur 5 uppgår till 30%.  

143 Figur 4 Baseras på en analys av de yrken de individer som omnämns som särskilt betydelsefulla i K 
Jäders  skrift rörande baptiströrelsen i Norrbotten från 1915 innehar.
144 Även detta utifrån analysen av Jäder
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Figur 5: Yrkesfördelning i procent bland medlemmarna hos Baptistkyrkan i Luleå 1908145

Vad gäller  gruppen arbetare så är den inte representerad I figur 4 medan den I 

figur 5 uppgår till 30%. Gruppen hemmansägare är i båda figurerna lågt representerade 

vilket även gäller för gruppen ämbetsmän, som i figur 4 uppgår till c:a 5% men i figur 5 

inte  är  synlig.  Vissa  av  dessa  skillnader  kan förklaras  med  att  figur  4  har  en  längre 

spännvidd i fråga om tid jämfört med figur 5. Vilket skulle kunna  förklara frånfallet av 

hantverkare i figur 5 då denna grupp vid den aktuella tiden var kraftigt decimerad till 

följd av industrialiseringen.  Däremot  är  helt  klart  att  företagare  var  den dominerande 

gruppen  inom  baptiströrelsen  och  således  även  bör  ha  satt  agendan  för  rörelsen. 

Baptiströrelsen i Luleå skiljer sig dock här väldigt mycket jämfört med andra städer där 

förtagare  vanligtvis  utgjorde  c:a  10%  av  medlemmarna  i  rörelsen.  Andelen  lägre 

tjänstemän inom Baptiströrelsen i Luleå är även den klart över riksgenomsnittet som låg 

på omkring 10%, medan andelen i  Luleå  är  uppe i  30%.146 Att  Baptistförsamlingen i 

Luleå  skiljer  sig  så  pass  mycket  från  församlingar  i  övriga  Sverige  vad  gäller 

yrkesfördelning, samt att fördelningen inte liknar proportionerna i regionen kan ha sin 

grund i en större polarisering av samhället i Norrbotten jämfört med övriga landet.

För distriktsförbundet var den stora frågan åren före och kring sekelskiftet  hur 

man  skulle  kunna  utveckla  söndagsskoleverksamheten.  I  verksamhetsberättelsen  från 

1895 togs frågan om att  bilda en distriktsförening för söndagsskolorna upp för första 
145 Lundkvist 1977 s 109
146 Ibid s108-109
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gången uppe.147 Själva frågan om söndagsskolorna har dock enligt dokumenten berörts 

ända sedan 1889.148  År 1907 verkar dock situationen med söndagsskolorna stabiliserats 

och  är  nu  relativt  en  omfattande  verksamhet.  I  norrbotten  finns  nu  enligt 

Verksamhetsberättelsen från 1907, 11 söndagsskolor, 57 lärare och 1036 barn.149 

 Den lokala baptistförsamlingen i Luleå ter sig vara en väldigt homogen grupp. 

Utifrån  protokollsböckerna  går  det  att  antyda  en  tillsynes  familjär  stämningen  inom 

gruppen. Notiser liknande de följande går upprepade gånger att se i mötesprotokollen, 

"Fru Fredriksson åtog sig att anskaffa bröd och vin till församlingens brödbyten"150 

eller 

"Nyupplyste A. Johansson villig att hyra ut våning i sin gård till församlingen"151. 

Dessa notiser  tyder  på en stor  närhet  församlingsmedlemmar  emellan  samt  en 

vilja  att  ställa  upp för  församlingen.  Inträdesprocessen till  församlingen  verkar  enligt 

protokollen ha varit relativt omfattande. Följande citat är ett utdrag ur mötesprotokoll där 

just  en  ett  inträde  i  församlingen  berörs.  Det  tyckas  ha  varit  regel  att  ta  upp  nya 

medlemmar och inträdes ceremonier i protokollen för styrelsemöten.

"Nils Johan Nordström född 1880 den 27 mars i  Brändö af Neder Luleå församling.  

Hade allt ifrån barndomen varit om sin själ orolig, men föst vid systrarna Eriksson och 

Karlssons besök den 5 april 1898 kommit till frid med Gud genom tro på herren Jesus 

Kristus, och enligt skriftens ord kommit till insikt om troendes dop samt önskade att blifa  

begrafen med Kristus.  Sedan ännu några frågor framställds och församlingen enskilt  

rådlagt beviljades i Herrens namn enhälligt inträde."152

147 Verksamhetsberättelser år 1895
148 Protokoll hållet vid årsmöte 28 maj 1889
149 Verksamhetsberättelse 1907
150 Protokoll den 14 februari 1889
151 Protokoll 25 juli 1889
152 Protokoll 10 mars 1900
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Utifrån  citatet  går  det  att  utläsa  att  nya  medlemmar  skulle  godkännas  av  den 

övriga församlingen innan de beviljades medlemskap. Vidare är det  genomgående för 

samtliga notiser om nya medlemmar att dessa blivit inbjudna av någon redan existerande 

medlem. I fallet Nils Johan Nordström är dessa systrarna Eriksson och Karlsson. Utöver 

detta så var det obligatoriskt med en utfrågning av den tilltänkte medlemmen. Vad dessa 

frågor bestod av har dock inte gått att klargöra.

I protokollen från styrelsemötena går det även att se att församlingen slog vakt om 

sina medlemmar. Blanda annat behandlas vi ett flertal tillfällen en viss Fru Åkerlund som 

enligt protokollen skall ha betet sig underligt gentemot församlingen. Hur detta yttrat sig 

framgår dock inte tydligt  men klart  är att  hon uteblivit  från bönemöten och liknande. 

Föreningen hanterar detta genom att vid ett flertal tillfällen sända medlemmar att hälsa på 

henne, något som även det verkar vara genomgående för hantering av medlemmar som 

uteblivit från möten. Det framkommer att hon motsätter sig behandlingen av systrar153 

inom församlingen.  Exakt  vad hon motsätter  sig angående detta  framgår  dock inte.154 

Från mötesprotokoll skrivna under samma period som bekymren med Fru Åkerlund var 

på tapeten går det även att utläsa hur två andra kvinnor väljer att lämna församlingen, 

orsak framgår inte heller här. Det verkar alltså som att det under denna tid finnas en klar 

motsättning inom församlingen, där kvinnor är i fokus.

Den 20 mars 1899 går det att läsa om att en A. Olsson utesluts ur församlingen 

eftersom han begått synd, vilken skall ha bestått av oärlighet mot ”principal”155. Även här 

sänder församlingen medlemmar för att samtala med Olsson, denna skall dock ha skrikit 

och svurit över dem.156  Mötes protokollen ger således en kluven bild av församlingen. Å 

ena sidan så skiner en familjär stämning medlemmarna emellan fram samtidigt som det är 

tydligt att det inom gruppen finns konflikter.

Utifrån protokollsböckerna går det inte att finna några band till eller samverkan 

med företag i regionen på det sätt som det går att göra hos missionsförsamlingen i Kalix. 

Däremot  har  baptistförsamlingen  i  Luleå  haft  en  relativ  stor  samverkan  med  olika 

nykterhetsföreningar. Första notisen om en samverkan är från den 16 mars 1892 då en 

153 Inom baptistförsamlingen benämns medlemmar med epitetet broder eller syster. Det är således 
behandlingen av kvinnliga medlemmar som Åkerlund motsätter sig
154 Protokoll 12-26 nov 1896
155 Principal är ett gammalmodigt uttryck för ledare, ledarskap, ledning etc.
156 Protokoll 20 mars 1899
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nykterhetstalande Alm frågar om denne får hålla föredrag i församlingens lokaler. Denna 

förfrågan bifalles utan invändningar.157 

Vidare beslutas det den 1 oktober 1900 under ett  möte att  baptistförsamlingen 

skall söka samverka med blåbandsföreningen158. Detta sker på initiativ från församlingen 

utan någon förfrågan från blåbandsföreningen.159 Det verkar som om baptistförsamlingen 

och blåbandsföreningen har ett till varandra gott förhållande. Bland annat så beslutas det i 

ett  protokoll från den 6 november 1899 att blåbandförening skall få tillåtelse att  hyra 

församlingens lokaler en gång i månaden.160 Intressant att notera i detta sammanhang är 

att inte samma förtroende hystes för godtemplareföreningen. När godtemplarna förfrågar 

sig om att  hyra  lokal  av församlingen så medges  detta,  dock med inskränkningen att 

"...inga tillställningar som kan vanhedra lokaler skulle ske".161 Några sådan krav ställdes 

aldrig på varken Alm eller blåbandföreningen.

6.3 Baptistförsamlingen  och samhället
Den  manifesterade  funktionen  hos  baptistförsamlingen  i  Luleå  var  liksom den  inom 

missionsföreningen i Kalix att sprida sin egen trosuppfattning samt att fungera som ett 

samlande  organ  för  baptister  i  Luleå.  Tron  hos  baptisterna  vilade  på  en  starkt 

pietistiskgrund  med  fokus  på  individen  och  församlingens  självständighet.  Baptist 

rörelsen i Luleå hade en klar överrepresentativ del företagare i sina led. Detta kan ha sin 

förklaring i just individualismen i tron, något som tidigare forskning påpekat. Andelen 

jordbrukare  var  dock klart  mindre  inom baptiströrelsen  jämfört  med  regionen  i  stort. 

Orsaken till detta är något oklar men bör nog även det sökas i just baptisternas ideologi.

De latenta  funktionerna  hos  baptistförsamlingen  är  av  naturliga  skäl  svåra  att 

isolera. Tidigare forskning pekar dock på en ökad vilja till egenföretagande hos baptister. 

Något som denna uppsatts verkar bekräfta. Vidare bör den pietistiska moralläran även 

hos baptisterna  påverkad de troende i deras yrkes liv. Det faktum att baptistförsamlingen 

tillsynes till  stor del verkar ha isolerat sig från det omgivande samhället bör även det 

fungerat som en latent funktion. Detta beteende kan knappast verkat gynnande för endera 
157 Protokoll 16 mars 1892
158 Blåbandsföreningen var en nykterhetsförening med religiösa förtecken
159 Protokoll 1 oktober 1890
160 Protokoll 6 nov 1899
161 Protokoll 9 oktober 1899
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medlemmar eller omgivning. I detta fall går det att se en stor skillnad mellan baptisterna 

och missionsföreningen. Där det gång på gång i protokollsböcker hos missionsföreningen 

förekommer notiser om samverkan med företag eller andra samhälliga instanser, lyser 

sådana med sin totala  frånvaro hos baptisternas  dokument.  Däremot  beskrivs hur nya 

medlemmar bjuds in och måste godkännas av övriga församlingen, något som inte verkar 

vara fallet hos missionskyrkan.162 Även det sätt som medlemmar vilka av någon orsak 

kommit i konflikt med församlingen hanteras på skapar en bild av gruppen som homogen 

med tydliga regler och gränser för medlemmarnas frihet. Att  lämna församlingen verkar 

utifrån  protokollsböckerna  inte  varit  helt  lätt.  Medlemmar  med  en sådan önskan fick 

upprepade påhälsningar av sändebud från församlingen. Syftet med dessa visiter kan nog 

med fog antas varit att övertala medlemmar att ändra sig. 

Som vi kan se i exemplet med A Olsson så straffade församlingen medlemmar 

som brutit  mot  någon regel. Ett  sådant regelbrått  betecknades  även som att  ha begått 

"synd" av församlingen. I det skrivna materialet kring Olsson går det även mellan raderna 

att  utläsa  ett  visst  förakt  för  Olsson från  församlingen  sida.  I  dessa  konflikter  inom 

församlingen uppvisar den vad som skulle kunna tolkas som ett sektliknande beteende i 

sitt  sätt  att  lösa  dem.  Även  inträdesproceduren  till  församlingen  uppvisar  ett  visst 

sekteristiskt mönster.

Vad gäller församlingens kontakter med det omgivande samhället så verkar dessa 

utifrån protokollsböckerna varit högst måttliga. Verksamheten verkar främst varit inriktad 

mot den egna församlingen samt  baptister från andra regioner. Utifrån vad som går att 

läsa i protokolls och verksamhetsberättelser så verkar den enda utomstående grupp som 

baptistförsamlingen varit  i  kontakt med vara nykterhetsrörelsen,  men även här går att 

skönja  en  viss  skepticism  mot  godtemplarföreningen.  Att  föreningen  har  goda 

förbindelser med blåbandföreningen har förmodligen sin naturliga förklaring i att denna 

var en religiöst präglad  nykterhetsförening, vilket inte godtemplarna lika konkret var. 

Hur vida den tidigare berörda nykterhets talande Alm var religiös eller ej går dock inte att 

svara på. Utöver kontakterna med nykterhetsrörelsen går inga kontakter med det övriga 

samhället att spåra i källmaterialet. 

162 Detta resonemang grundas i en helhets studie av de båda församlingarnas protokollsböcker
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När det kommer till det övriga samhällets relation till baptistförening måste dessa 

ses  som  frostiga.  Under  hela  den  aktuella  studieperioden  uppvisar  det  omgivande 

samhället en stark ovilja och rädsla gentemot baptisterna. Något som tydligt visar detta är 

det faktum att Karl Jäders skrift från 1914 som använts som källa i stora delar av avsnittet 

rörande baptiströrelsen i Luleå är skriven för att rättfärdiga baptismen inför omgivningen. 

Således fanns det motstånd som tydligt visades i baptismens barndom kvar fortfarande 

1914.  
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7 Resultat och slutsatser 
Vilken effekt  hade då dessa båda väckelserörelser  på den ekonomiska  utvecklingen i 

respektive region?

För  att  svara  på  denna  fråga  ställde  jag  i  början  av  uppsatsen  upp  följande 

frågeställningar: 

- Hur såg normsystemet och agerande ut i den berörda rörelsen?

- Hur  fungerade  rörelsen  som  socialgrupp  och  hur  samverkade  den  med  det 

omgivande samhället?

- Vilka hinder kontra möjligheter skapade rörelsen för företagande i regionen?

-  Hur ställde den sig till  diverse ekonomiska aktiviteter,  uppmuntrade den eller 

motarbetade den vissa aktiviteter?

- Vilken  effekt  hade  rörelsen  på  förutsägbarheten  för  ekonomiskverksamhet  i 

regionen?

Gemensamt för både missionskyrkan i Kalix och baptistförsamlingen i Luleå var att deras 

tro  vilade  på  en  pietistisk  grund.  I  och  med  detta  så  ägde  båda  församlingarna  ett 

normsystem som förespråkade allvarsamhet i vardags- och yrkesliv. Individen skulle viga 

sig  åt  gud  och  frånsäga  sig  världsligfåfänga.  En  stor  vikt  lades  vid  det  personliga 

engagemanget i sin övertygelse. Spel, fylleri och ett i övrigt odisciplinerat beteende hörde 

inte  hemma  i  någon av  dessa  rörelser.  Det  existerar  dock skillnader  mellan  de  olika 

uppfattningarna.  Baptismen  kännetecknas  av  bland andra  Weber  som världsfrånvänd, 

något som även i det i denna undersökning gått att se tendenser till. Ett sådant beteende 

går  inte  finna  hos  missionskyrkan  som  istället  verkar  väldigt  expansiv  och  positivt 

inställd till världen runt omkring.  Vidare så visar tidigare forskning att det i frikyrkorna 

skall  ha  implementerats  ett  entreprenöriellt  beteende  genom  präster  och  ledande 

individers agerande. 

Dessa skillnader speglar även de båda rörelsernas samverkan med det omgivande 

samhället. Där missionskyrkan gärna tar kontakt med samhälle verkar baptistföreningen 

främja sig.  I  källmaterialet  från missionsföreningen i  Kalix  går det  att  skönja en stor 

kontakt med företag i regionen. Det verkar som om företagen och missionsföreningen 
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levt i någon slags symbios med varandra.  Även det faktum att ett så stort antal av de 

ledande  personerna  inom föreningen  på  något  sätt  varit  politiskt  aktiva  tyder  på  en 

samverkan med samhälle.  Tidigare forskning har här visat att det funnits en vilja hos 

missionskyrkan  att  skaffa  sig  politiks  makt,  något  som  i  synnerhet  måste  ha  gällt 

missionsföreningen i Kalix. 

Baptistförsamlingen  i  Luleå  har  däremot  utifrån  det  som  går  att  utläsa  av 

källmaterialet inte haft någon kontakt med det omgivande samhället. Undantaget här är 

nykterhetsrörelsen.  Men även då det gäller nykterhetsrörelsen går det att skönja en viss 

skepsis  när  det  gäller  den icke  uttalat  religiösa  godtemplarföreningen.  Man kan även 

tydligt se att baptistkyrkans inställning till omgivningen är ömsesidig. I sitt arbete möter 

baptisterna  ideligen  motstånd  från  samhället  som  agerar  dömande  samt  med  rädsla 

gentemot  baptismen.  Det  motsatta  verkar  gälla  missionsförening som tillsynes  har  ett 

stort stöd från samhälle och omgivningen. 

Kontakterna inom de olika församlingarna är även de tillsynes  väldigt olika.  I 

missionsföreningens protokoll  går inte att se några notiser om enskilda individer eller 

något som skulle tyda på en närhet inom församlingen. Detta bör nog tolkas på det sätt att 

församlingen var väldigt hierarkiskt ordnad och kontakterna således gick uppifrån och 

ned. Ur protokollen går dock att se att styrelsen var relativt mixade med individer från 

olika samhällsskikt,  dock inga från de lägre. För baptistförsamlingen vidkommande är 

förhållandet ett helt annat. Ideligen dyker notiser om enskilda medlemmar upp. En nära 

kontakt  medlemmar  emellan  går  att  skönja ur  detta  material.  Det faktum att  gruppen 

agerat  väldigt  slutet  och  att  nya  medlemmar  måste  godkännas  av  hela  församlingen 

tillsammans med att utträde ur gruppen in i det längsta försöks förhindras genom något 

som i  bästa  fall  kan  karakteriseras  som  övertalning.  Även  det  faktum att  brott  mot 

gruppens  interna  regler  straffas  med  uteslutning  och  fördömning  ger  en  bilda  av 

baptistförsamlingen  tiden  kring  1900  som  en  väldigt  homogen  och  från  samhället 

oberoende grupp med egna normer och regler. 

Hur ställde sig då dessa två församlingar till  företagande och vilka möjligheter 

skapades  för  näringsverksamhet  i  region.  Uppenbarligen  måste  missionsföreningen  i 

Kalix sets som positiv av företagen i regionen eftersom kontakterna verkar ha varit så 

goda. Den stora samverkan klargör också att föreningen själv definitivt inte kan ha ställt 
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sig  negativ  till  företagande.  Det  troliga  här  är  att  föreningen genom sitt  normsystem 

skapade en god arbetsdisciplin bland medlemmarna. Något som måste setts som positivt 

ur en företagares synvinkel. Samtidigt bör den på grund av det stora antalet företagare 

som på något sätt var knutna till förening varit en utomordentlig mötesplats för dessa. 

Möjligtvis  som en  modern  golfklubb  där  företagare  kan  mötas  informellt  och  knyta 

affärskontakter.  För  arbetarna  har  förmodligen  missionsföreningen  och  den  tro  den 

representerade utgjort ett stöd och trygghet i en period som för många kan ha upplevts 

som skrämmande.  

Baptistförsamlingen  bör  även  den  ha  ägt  funktioner  som tilltalade  företagare, 

detta på grund av att den attraherade så pass många ur denna grupp. Även här är det 

förmodligen normsystemet som är grunden i församlingens attraktionskraft.  Men även 

som Weber antydde kan det faktum att den i hög grad förespråkade individualism och 

autonomi gjort att medlemmar inom rörelsen i högre grad var benägna till att starta eget. 

Även i baptistförsamlingen bör det stora antalet näringsidkare knutna till  församlingen 

gjort den till en utomordentlig mötesplats för skapande av affärskontakter. 

Vad gäller  inställning  till  ekonomiska  aktiviteter  så  ställer  sig båda grupperna 

uppenbart positiva till de flesta sådana. Undantaget är sådana näringar som klart ligger i 

konflikt med deras moral och normsystem. En näring som här inte kan ha sett som positiv 

är bland annat bryggerinäringen. På förutsägbarheten i regionen bör missionsföreningen 

haft  en  klart  positiv  effekt.  Detta  genom  ett  normsystem  som  förespråkade  flit  och 

ärlighet.  Den influens  föreningen verkar  ägt  på regionen under  den aktuella  perioden 

måste ha verkat på ett sätt som spridit dessa tankar till omgivningen. Något som måste 

ses som positivt i ett skede då samhället ligger i en övergångsfas och därmed är väldigt 

känsligt.  För  baptistförsamlingens  del  så  bör  den  ha  minskat  transaktionskostnaderna 

medlemmar emellan. Däremot kan ett medlemskap i föreningen utgjort ett problem för 

företagaren i kontakt med icke baptistiska företagare eller konsumenter. Detta beroende 

av den emellanåt rent fientliga inställningen till baptismen från omgivningen.  

Vilken effekt hade då dessa två väckelserörelser på industrialiseringsprocessen i 

Norrbotten. På det stora hela så bör väckelsen ha implementerat ett stabilitetsskapande 

moralsystem i ett annars ostabilt samhälle. Detta tillsammans med att den utgjorde ett 

forum för människor att mötas och dela åsikter under en gemensam livsåskådning. Något 
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som bör ha varit nog så viktigt i ett samhälle där gamla sociala institutionerna var under 

upplösning och behövde ersättas med något nytt. Tydligt i denna uppsatts är dock att det 

inte går att  generalisera väckelsen alltför brett.  Den påverkan som missionsföreningen 

och baptistförsamlingen ägde skilde sig väldigt mycket åt.  Det är ofrånkomligt att dra 

den  slutsatsen  att  missionsförsamlingen  under  detta  skede  måste  ha  varit  mer 

betydelsefull och ägt en positivare påverkan än baptistförsamlingen, den senare har nog i 

vissa fall kunnat äga en rent negativ påverkan på samhället. Detta genom sin slutenhet 

och oförmåga att kompromissa och samverka med det omgivande samhället.

Således kan man utifrån detta historiska perspektiv se att frivillig organisationer 

likt  väckelsen kan ha en positiv effekt på utvecklingen i ett samhälle under perioder av 

förnyelse. I ett skede då sociala institutioner bryts ner och ombildas kan denna typ av 

organisationer med tydliga regelverk och normsystem skapa trygghet och förutsägbarhet. 

Samtidigt  är  det  möjligt  att  organisationer  kan  bli  hämmande  och  splittrande  för  ett 

samhälle om de utvecklas till homogena grupper vilka isolerar sig från omvärlden. På det 

stora  hela  måste  det  dock ses som viktigt  för ett  samhälle  i  en fas av instabilitet  att 

frivillig organisationer med tydliga norm och regelsystem uppstår och får tillåtelse att 

verka.  Detta  för  att  fungera  som  tillfälliga  ersättare  i  ett  läge  där  de  tidig  varande 

institutionerna är under nedbrytning och nya under framväxt.
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