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Sammanfattning 

Denna uppsats erbjuder en fallstudie av Luleå Baptistförsamling mellan åren 1905-1915 

baserad främst på församlingsmötesprotokoll. Tidsperioden är vald på grund av att ett utträde 

1908 där 19 personer lämnade församlingen för att bilda en till baptistförsamling i staden. 

Uppsatsen undersöker utbrytargruppen, utträdets orsaker och hur utträdet påverkade 

församlingen. Uppsatsen undersöker även mönster inom församlingen innan utträdet med 

fokus på församlingstukt, genus och församlingssyn. Avslutningsvis berör uppsatsen vilka 

medlemmar av utbrytargruppen som återvände till församlingen igen. Uppsatsen påvisar 

bland annat kvinnornas aktiva men begränsade roll i församlingen, församlingstuktens bidrag 

till en snäv åsiktskorridor samt att utträdet påverkade församlingen starkt genom att några av 

deras mest aktiva medlemmar lämnade gemenskapen.   
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Abstract 
This thesis offers a case study of Luleå Baptistförsamling between 1905 and 1915, based 

mainly on reports from the church meetings. The time period was chosen because of a 

withdrawal 1908 where 19 people left the church to form a new Baptist church in Luleå. The 

thesis studies the separatist group, the reason behind the withdrawal and how the withdrawal 

affected the church. The thesis also studies which members of the separatist group that 

returned to the church. The thesis found, amongst other things, that women had an active but 

restricted role in the church, that the church disciplines contributed to like-mindedness and 

that the withdrawal affected the church strongly because some of its most active members left 

the community. 
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Introduktion 
Den norrbottniska frikyrkohistorien är föga nedtecknad trots att frikyrkor historiskt sett spelat 

en viktig roll i det lokala samhällslivet. Detta har inspirerat mig att försöka ta mig an den 

typen av historia. Jag finner frikyrkan fascinerande och spännande på många sätt. Jag 

fascineras väldigt mycket av det frivilliga engagemang som i alla tider burit frikyrkan och gör 

det ännu idag. Den föreningsdemokrati som präglat frikyrkan är också i många avseende 

föredömligt och den starka familjetanken som historiskt sett funnits är behjärtansvärd. Men 

vad händer då när schismer uppstår inom församlingsfamiljen? Att undersöka schismer inom 

frikyrkan blir extra intressant just på grund av den starka gemenskap som traditionellt präglat 

församlingen. 

 

I Luleå bildades den första baptistförsamlingen 1861. 1908 genomgår församlingen en schism 

som slutar med att 19 personer lämnar församlingen med förklaringen att det är Guds vilja att 

de ska bilda en andra baptistförsamling i Luleå. Utbrytargruppen bestod av tretton kvinnor 

och sex män, vilket är anmärkningsvärt med tanke på kvinnans begränsade inflytande i 

samhället under denna tid. Perioden innefattar även en pastor som försökte disciplinera 

församlingen väldigt hårt. Uppsatsen kommer undersöka de ovan nämnda två perspektivens 

del i utträdet samt kartlägga vad som hände utbrytargruppen.  

 

Syfte och frågeställningar 
Faktumet att en sådan stor grupp lämnar Luleå Baptistförsamling på en gång antyder att läget 

inom församlingen i något avseende var exceptionellt. Utträdet kan därför fungera utmärkt 

som en referenspunkt för en fallstudie i en norrbottnisk frikyrkoförsamling. Uppsatsen 

kommer undersöka tiden både före och efter utträdet och således leta efter mönster och 

perspektiv som kan ge en fördjupad förståelse av församlingslivet i baptistiska församlingar i 

Luleå mellan 1905 och 1915.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka utträdet 1908 och vad som hände med utbrytargruppen 

men också hur Luleå Baptistförsamling såg ut innan utträdet samt hur de påverkades av 

utträdet.   

 

För att undersöka detta ska uppsatsen besvara följande frågeställningar: 

- Varför skedde utträdet och vilka var med i utbrytargruppen? 
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- Vilken roll hade kvinnor i Luleå I Baptistförsamling och i utbrytargruppen? 

- Hur påverkade utträdet Luleå Baptistförsamling? 

- Vad hände med utbrytargruppen? 

 

Material och metod 
För att nå uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna har olika skriftliga dokument 

studerats från perioden 1905-1915. Perioden har valts för att den innefattar en tid både före 

och efter utträdet vilket möjliggör analys av situationen i församlingen och hur den 

påverkades av utträdet. Källmaterialet består av protokoll och bilagor från Luleå I 

Baptistförsamling och Norrbottens Baptistmission, matriklar (medlemsregister) från Luleå 

första och andra Baptistförsamling och korrespondens mellan församlingarna och 

distriktsföreningen. Källmaterialet finns samlat hos Arkivcentrum Norrbotten. 

 

Församlingsmötesprotokollen ger en inblick i församlingens verksamhet under 1905-1915. 

Protokollen är av en traditionell föreningskaraktär vilket innebär att mycket som sägs finns 

nedtecknat och således får man genom protokollen en möjlig inblick i hur diskussionerna i 

församlingen gått till (i vissa frågor) utöver vilka beslut man tagit. Församlingsprotokollen är 

användbara just för att de är en direkt inblick i församlingens verksamhet och diskussioner. 

Ur ett källkritiskt perspektiv är det viktigt att poängtera att protokollen är skriva i en intern 

kontext och således reflekterar protokollen församlingens uppfattning av händelser snarare än 

att representera den egentliga verkligheten. Protokollen är dock skrivna i direkt anslutning till 

församlingsmötena och godkänns av församlingen vilket gör att dess trovärdighet inom sin 

kontext är väldigt hög. 

 

Korrespondensen som finns mellan församlingarna och distriktet ger också en värdefull 

inblick framförallt från Luleå II Baptistförsamlings perspektiv. Avsaknaden av deras 

protokoll gör att informationen om deras verksamhet är sparsmakad. Korrespondensen rör i 

huvudsak utträdet och distriktets försök till återförening och kan därför ge en inblick i varför 

utträdet skedde och dess påverkan. Även detta källmaterial skrivs från en subjektiv synvinkel 

och kan inte heller betraktas som historieskrivande dokument i sig utan de reflekterar de olika 

parternas upplevelser och situationer under skeendet. Till skillnad från protokoll som är strikt 

ordnat i protokollsböcker så är korrespondens utspridd i arkivet och det finns därför ingen 

möjlighet att vara säker på att den korrespondens som finns tillgänglig är all korrespondens 
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eller ens den mest relevanta. Detta gör att korrespondensen måste betraktas brev för brev 

istället för att kolla på en brevväxling i stort eller liknande. 

 

De matriklar som studeras används i huvudsak för att identifiera utbrytargruppen samt att 

undersöka utvecklingen för respektive församlingar med hänsyn till medlemsantal. I 

matriklarna anges olika mycket information men i Luleå II Baptistförsamlings matrikel anges 

medlemmarnas namn, titel, födelseår, dopdatum, datum de gått med i församlingen samt 

ytterligare information såsom uteslutning och liknande. Matriklarna ger också en 

kompletterande bild till protokollen angående församlingstukten under de undersökta åren, 

det vill säga hur många medlemmar som uteslutits ur församlingen, vilket i sin tur ger 

material för att kartlägga församlingsläget under 1905-1915.  

 

I uppsatsen tillämpas både en kvalitativ och en kvantitativ metod. Den kvalitativa 

undersökningen utgör dock majoriteten av uppsatsen. Den kvantitativa undersökningen rör 

kartläggning av medlemsantal, könsfördelning hos talare i protokollförda diskussioner och 

annan statistik som insamlas kring medlemmarna i församlingarna under 1905-1915. 

Majoriteten av uppsatsen är som sagt byggd på olika kvalitativa metoder. I stort är uppsatsen 

är en form av fallstudie där Luleå Baptistförsamling undersöks från olika perspektiv. 

Uppsatsen försöker tolka protokoll och andra källor för att få en insyn i hur församlingen såg 

ut under den valda tidsperioden. Uppsatsens slutsatser är inte generaliserbara med kan ändå 

vara en del av en större historieskrivning.  

 

I undersökningen av källmaterialet har utträdet 1908 varit en referenspunkt. Vid 

undersökningen av Luleå Baptistförsamlings protokoll har de personer som sedan lämnade 

församlingen fanns med i verksamheten varit i fokus. Uppmärksamhet har riktats mot de 

frågor som utbrytargruppen nämner som avgörande i brev till distriktsföreningen. Med detta 

sagt är det viktigt att poängtera att protokollen trots det lästs i sin helhet och andra frågor som 

verkar lett till stor diskussion på församlingsmötena har noterats och nedtecknats och dessa 

saker har också tagits hänsyn till under undersökningen. Frågeställningar vid 

undersökningarna av materialet har alltså rört framför allt utbrytargruppen och deras roll i 

församlingen men också vilken typ av frågor som diskuterades på församlingsmötena. Det är 

viktigt att påtala denna möjliga begränsning eftersom undersökningen på grund av detta 

möjligen har missat aspekter på grund av det tidigare beskrivna fokus.  
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Vid undersökningen av mönstren inom församlingen åren inom utträdet har utträdet används 

som riktmärke för vilka perspektiv fördjupningen skett inom. På grund av den stora andelen 

kvinnor i gruppen så har kvinnans plats i församlingen undersökts och för att förstå hur 

utträdet påverkade församlingen har utbrytargruppens plats i församlingen samt 

församlingstanken undersökts. För att förstå hur församlingen ställde sig till oliktänkande har 

även församlingstukten undersökts. 

 

Resultatet redovisas med utträdet först eftersom det är katalysatorn för studien och där 

presenteras även den grupp som går ur församlingen. Detta återkommer i uppsatsens 

efterföljande del, det vill säga redovisningen av hur församlingen såg ut 1905-1908. Där 

presenteras resultatet från protokoll och matriklar till 1908 samt utbrytargruppens 

medlemmars roll i församlingen före utträdet och en undersökning av församlingssynen, 

kvinnans plats i församlingen samt församlingstukten. I redogörelsen för församlingstukten 

presenteras även resultatet av en kvalitativ undersökning av medlemsantal och uteslutningar. I 

följande avsnitt redovisar uppsatsen hur församlingen påverkades av utträdet och slutligen 

presenteras vad som hände med utbrytargruppen. Denna redovisningsordning bygger på att 

förkunskaperna om utträdet behövs för att kunna följa redogörelsen av församlingsläget innan 

1908. Detta gör att redovisningen inte sker strikt kronologiskt även om kronologi tas i åtanke 

när resultatet presenteras i de olika avsnitten.  

 

Tidigare forskning 
Forskningsläget gällande folkrörelser och väckelserörelsen i ett nationellt och internationellt 

perspektiv är gott. Det finns åtskilliga avhandlingar som behandlar väckelserörelsen och de 

parallella rörelserna (nykterhets- och arbetarrörelsen) som växte fram under 1800-talets mitt i 

Sverige. Den norrbottniska frikyrko- och väckelserörelsen är emellertid sämre kartlagd. 

Sammantaget är det också få som behandlat schismer och utbrytningar i väckelserörelser.  

 

Owe Kennerberg diskuterar församlingstukten i sin avhandling ”Innanför eller utanför”, ett 

ämne som inte kartlagts mer än av honom. Kennerberg presenterar resultat som visar att 

baptistförsamlingarnas församlingsordning fram till 1920-talet var att betrakta 

församlingstukten som en församlingsangelägenhet. Enskilda medlemmars beteende 

diskuterade under förhandlingar och församlingsmötet kunde besluta att utesluta medlemmar 
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ur församlingen.1 Den aktiva församlingstukten menar Kennerberg ledde till en 

likriktningskultur inom församlingen där församlingskritik inte uppmuntrades utan utträde 

eller uteslutning blev konsekvensen (eller ett eget val) vid avvikande åsikter.2  

 

Kvinnors roll i frikyrkan är ett område som utrönts på olika sätt och med olika frikyrkor som 

utgångspunkt. Kvinnan har setts som en traditionsbärare och traditionsförmedlare, något Gerd 

Snellman framlyfter i sin avhandling ”Sions döttrar” som undersöker kvinnor inom den 

laestadianska rörelsen. Kvinnor har i denna roll verkat både som mottagare av traditioner och 

fört dem vidare, genom familjen eller i sin roll i församlingen. Deras traditionsförmedling har 

hängt samman med deras könsroll.3 En annan viktig del av synen på kvinnan som framlyfts av 

Snellman är kallelsetanken där män och kvinnor har olika, men likvärdiga, kallelser inom 

Guds församling.4 I Sven Lundkvists avhandling ”Folkrörelserna i det svenska samhället 

1850-1920” kartlägger han bland annat folkrörelsernas sociala struktur och framhåller 

kvinnornas roll i den tidiga väckelserörelsen. Kvinnorna var i betydande majoritet under den 

tidsperiod han undersökt.5 De har också en uppbärande roll där kvinnor, genom äktenskap 

inom församlingen, var en del i att väckelserörelsen var en mer stabil rörelse medlemsmässigt 

än de andra folkrörelserna.6 Utöver detta visar Lundqvist även på den sociala spridningen som 

fanns i frikyrkan under denna tid. Det finns således flera delar av kvinnans roll i frikyrkan 

som undersökts och som fodrar vidare undersökning där en del handlar om kvinnans roll i 

församlingen på ett socialt plan och en del om kvinnans reella insatser inom frikyrkan. 

Uppsatsen kommer försöka ge båda dessa perspektiv viss fördjupning.  

 

Den forskning som gjorts om norrbottnisk frikyrklighet går snabbt att räkna samman. Roger 

Skoog har skrivit en c-uppsats om baptisterna i Piteå och Anthony Lodnert en d-uppsats om 

baptisterna i Luleå7. Denna forskning har i båda fallen fokuserat på att nedteckna de generella 

skeendena inom baptiströrelsen på de två orterna. Skoog framhåller också att det för den 

tidiga baptismens framväxt i de norra regionerna är svårt att skilja på utvecklingen i Luleå och 

                                                
1 Owe Kennerberg . (1996) Innanför eller utanför – en studie av församlingstukten i nio svenska frikyrkoförsamlingar. 
Örebro: Libris, ss.76-79. 
2 Kennerberg. (1996) s. 257. 
3 Gerd Snellman. (2011) Sions döttrar: De laestadianska kvinnorna som traditionsförmedlare i norra svenska Österbotten 
åren 1927-2009. Åbo: Åbo Akademis förlag, s. 136. 
4 Snellman. (2011) s. 281. 
5 Sven Lundkvist. (1977) Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920. Stockholm: Sober, s. 92. 
6 Ibid (1977), s. 94. 
7 Anthony Lodnert. (1998) Baptismen i Luleå 1850-1910 – dess framträdande och konfrontationer med separatismen och 
”den nya rörelsen”. D-uppsats, Umeå Universitet. 
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Piteå med omnejd8. Detta för att de tidiga predikanterna ofta rörde sig i båda dessa områden 

och befolkningen fick därför del av ungefär samma undervisning. Deras forskning kartlägger 

församlingarnas verksamhet och framväxt under 1800- och 1900-talet. 

 

Forskningen om norrbottnisk frikyrklighet är sparsam och min c-uppsats kommer att fylla en 

lucka genom att nedteckna en mer detaljerad historia kring Luleå Baptistförsamling under 

tidigt 1900-tal samt en mer djupgående analys av den schism som skedde och dess 

medföljande konsekvenser. Inom denna fördjupning är ryms en rad intressanta perspektiv på 

församlingen såsom genus, teologi och demokrati.  

 

Teoretisk ram 
Vid analysen av det insamlade materialet används några olika teoretiska begrepp och 

förutsättningar som bör presenteras inledningsvis.  

 

För förståelsen av situationen i församlingen samt analysen av de olika medlemmarnas 

position samt medverkan är Yvonne Hirdmans teori om genuskontrakt behjälplig. Varje 

samhälle och tid har så kallade kontrakt mellan könen på tre nivåer. Dessa kontrakt 

föreskriver vad vi finner tillhöra de olika könens uppgifter. På den abstrakta nivån går 

kontraktet ut på de föreställningar som finns om hur relationen mellan man och kvinna bör 

vara. På en mer konkret nivå finns genuskontrakt på det sociala planet gällande arbetsdelning 

och annat. På den individuella nivån är genuskontrakten väldigt konkreta och specifika 

eftersom de rör den enskilda mannen och den enskilda kvinnan.9 

 

I analysen av situationen i församlingen har en ganska grundläggande diskursiv analys 

använts. Konceptet diskurs relaterar till hur vi talar och tänker om världen runt oss och hur vi 

konstruerar kunskap och allmänna sanningar. Diskurser ger också olika koncept sin mening.10 

Vid kartläggningen och analysen av läget i Luleå Baptistförsamling efter utträdet är diskursen 

inom församlingen en viktig del av analysen. Den diskurs som är rådande inom församlingen 

under dessa perioder är en del av analysen kring vad som stod på agendan och var viktigt i 

                                                
8 Roger Skoog. (2011) Baptiströrelsen i Piteå – E studie av baptismens framväxt och utveckling mellan 1850 och 1910. C-
uppsats, Högskolan Dalarna, s. 24. 
9 Yvonne Hirdman. (2004) Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning. I Genushistoria – en 
historiografisk exposé, 113-135.  Stockholm: Studentlitteratur, s. 120. 
10 Chris Weedon. (1997) Feminist Practice & Poststructuralist Theory. Oxford: Blackwell Publishing, s. 105. 



 
 

11 

församlingen. Konceptet diskurs kommer därför finnas med och användas, om än rätt 

sparsamt i uppsatsen.   

 

Ett viktigt begrepp för uppsatsen är ordning, definierat utifrån Clifford Geertz teori som 

utvecklats av Lennart Lundmark. Denna teori menar att de religiösa symbolerna och 

ritualerna har en förmåga att skapa föreställningar om ordning i tillvaron. Dessa symboler kan 

både fungera som legitimering av det nuvarande tillståndet eller som ritning för ett önskat 

tillstånd. Symboler och ritualer har också olika betydelser för olika personer, något som gör 

symboler ännu starkare.11 Lennart Lundmark menar att ordning som begrepp måste fördjupas 

och delas in i ordningsbegrepp i rummet och i tiden men också i den ”lilla” ordningen och den 

”stora” ordningen. Den lilla ordningen i rummet gäller ofta hemmet eller den sociala gruppen. 

Den lilla ordningen i tiden handlar om att reproducera de värden man eftersträvar, genom 

tradition, moral och liknande. Den stora ordningen i rummet handlar om den egna gruppens 

relationer till andra och exempelvis hur makt fördelas i samhället. Slutligen, den stora 

ordningen i tiden handlar om en process med fokus på när i tiden den goda ordningen 

funnits.12 Dessa ordningsbegrepp kan hjälpa oss att förstå sociala och religiösa rörelser och 

hur symboler och ritualer kan användas för att skapa dessa olika typer av ordning. 

 

Gerd Snellmans diskussion kring kallelse och dess roll i kvinnors medverkan i religiösa 

sammanhang är också viktigt för uppsatsen. En kallelse kan definiera på en rad olika sätt men 

Snellman använder sig av definitionen att en kallelse är Guds tilltal till en människa om vad 

hon ska göra.13 Den religiösa övertygelsen om att Gud har kallat människan till den uppgift 

hon tar sig an gör att olika obekvämligheter minskar i betydelse.14 Snellman menar att kallelse 

har varit drivkraften för kvinnors verksamhet att förmedla kristna traditioner vidare15 och att 

den funnits med i kvinnors syn på sin roll inom olika sfärer såsom rollen som omsorgsgivare 

inom familjen.16 

 

                                                
11 Lennart Lundmark. (1985) Protest och profetia – Korpela-rörelsen och drömmen om tidens ände. Lund: Arkiv, s. 161. 
12 Lundmark. (1985) s. 162. 
13 Gerd Snellman. (2011) Sions döttrar: De laestadianska kvinnorna som traditionsförmedlare i norra svenska Österbotten 
åren 1927-2009. Åbo: Åbo Akademis förlag, s. 21. 
14 Snellman. (2011) s. 22. 
15 Ibid (2011), s. 24. 
16 Ibid (2011), s. 269. 
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Terminologi 
I denna uppsats används en terminologi som är starkt kopplad till väckelserörelserna och det 

är därför på sin plats att vissa begrepp introduceras och får en stipulerad definition. De 

protokoll som undersöks från Luleå Baptistförsamling är förda vid församlingsmöten. 

Församlingsmötena är det styrelsesätt som präglat den frikyrkliga traditionen under en längre 

tid. Församlingsmötet är det högsta beslutande organet i församlingen och innebär att alla 

medlemmar ska ha möjlighet att vara delaktiga under ordnade former.17 Församlingsmötena 

ska äga rum med jämna mellanrum, ofta står det föreskrivet i församlingens stadgar, och 

mötena är regelrätta föreningsdemokratiska möten som protokollförs och där majoritetsbeslut 

råder.  

 

För att undvika missförstånd kommer jag, vid behov, skriva Luleå I respektive Luleå II 

Baptistförsamling. En terminologi som inte var populär inom Luleå I Baptistförsamling men 

som kan behövas emellanåt för tydlighetens skull. Gruppen som begärde utträde ur 

församlingen gjorde det med ett till synes fredligt uppsåt. Deras missnöje nämns inte i det 

initiala brevet till församlingen och därför kan det låta aggressivt med begreppet 

utbrytargrupp men det används ändock på grund av brist på motsvarande mjukt laddat ord. 

 

När en församlingsmedlem önskar lämna den nuvarande församlingen för att ingå i en ny kan 

den begära ett flyttningsbetyg från församlingen den lämnar. Flyttningsbetyget visas vid 

inflyttningen till den nya församlingen och är ett bevis på att den församlingen medlemmen 

kommer ifrån kan rekommendera den nya församlingen att godkänna medlemmen som 

medlem. Ett begrepp som används för att förklara och förstå läget i församlingen är 

församlingstukt. Församlingstukten är ”församlingens fostrande och disciplinära verksamhet i 

fråga om dess medlemmars tro och livsföring”18 och finns ofta tydligt protokollförd. Det kan 

handla om att utesluta medlemmar från församlingen på grund av att de inte längre är kristna 

eller för att de betett sig på ett sätt församlingen inte kan godkänna. Vid en uteslutning stryks 

medlemmen ur församlingens matrikel. 

 

Församlingens struktur är uppbyggd på det tidigare beskrivna församlingsmötet men det finns 

även en styrande grupp. I ledningen finns både diakoner och äldste. Traditionellt sett bestod 

                                                
17 Evangeliska Frikyrkan. (2003) De troendes gemenskap. [elektronisk resurs] Örebro: Evangeliska Frikyrkan. Hämtad 2016-
10-12 från http://www.efk.se/download/18.528cdb49139d0c5b50aafc5/1381761774648/Troendes+gemenskap.pdf 
18 Kennerberg. (1996), ss. 23-24. 
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äldste av en eller två personer som fungerar som ordförande (äldste) och vice ordförande 

(medäldste). Diakonerna utgör resten av församlingens styrelse.19 Församlingens 

delegationssystem går ut på att man tillsätter olika kommittéer som då övertar ansvaret för en 

fråga. En festkommitté får ansvaret för planeringen av en fest, en dopkommitté har ansvar för 

kontakten med dopkandidaten och bedömningen av dess lämplighet att döpas och en 

besökskommitté tillsätts antingen för att besöka medlemmar som inte närvarar eller för att 

besöka någon som möjligen ska uteslutas. 

 

Historisk bakgrund 

Svenska Kyrkan, konventikelplakat och andra samfund 

Redan under 1700-talet uppstod grupper som samlades utanför Svenska Kyrkan. Dessa 

grupper fokuserade på individens förhållande till Gud och deras möten, konventikelmötena, 

var ursprungligen ett komplement till gudstjänsten. Ursprungligen var syftet inte att bilda nya 

kyrkor utan en förnyelse inom kyrkan.20 För att värna om enheten inom kyrkan utfärdade 

Svenska Kyrkan i olika omgångar så kallade konventikelplakat. 1726 års konventikelplakat 

förskrev att församlingens gemensamma gudstjänst och hushållets gemensamma andakt var 

de enda tillåtna religiösa sammankomsterna. Anders Jarlert framhåller att konventikelplakaten 

inte nödvändigtvis hade en stor konkret funktion i det svenska samhället men att de likväl är 

en symbol för det kontrollsystem som fanns för att värna om kyrkans enhet.21  

 

Den religiösa enheten i Sverige bröts på riktigt under andra halva av 1800-talet. 1860 kom 

dissenterlagen som sade att man fick övergå till ett ”främmande” kristet samfund men 

Svenska Kyrkan kvarstod som det samfund med det kristna tolkningsföreträdet i 

offentligheten. Om man ville utträda blev man först undervisad och förmanad av prästen och 

om man inte ändrade sig utfärdades en varning. Man insåg dock ganska snabbt att detta inte 

var en fungerande lag så 1873 kom en ny dissenterlag som tillät kristna att bilda egna 

församlingar och bli erkända av Kungen utan att kallas för avfällingar. De flesta 

frikyrkoförsamlingar ställde sig dock tveksamma till att erkännas av staten på grund av 

teologiska skäl, en kristen kyrka skulle inte ha samröre med staten. Dissenterlagen 1873 

föreskrev dock att en medborgare som ville lämna Svenska Kyrkan skulle anmäla sin avsikt 

                                                
19Marianne och Roland Gäreskog. (2010) Lewi Pethrus i konflikt. Insamlingsstiftelsen för Pingstforskning, s. 9. 
20 Lodnert. (1998) s. 4. 
21Anders Jarlert. (2001) Sveriges kyrkohistoria – romantikens och liberalismens tid. Stockholm: Verbum, s. 201. 
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att utträda till kyrkoherden och efter minst två månader, ta kontakt med kyrkoherden och säga 

att man fortfarande önskade utträde. Detta för att utträdet skulle vara ett genomtänkt beslut.22 

 

Baptiströrelsens etablering i Sverige och Norrbotten 

Baptiströrelsen blev en av de första frikyrkorörelsena i Sverige. Baptister var således inte en 

del av Svenska Kyrkan och baptistkyrkorna byggde på en frihet från staten och ett frivilligt 

medlemskap.23 Baptisterna avvisade, som redan nämnt, barndopet och menade att dopet 

behövde ske som en konsekvens av en personlig tro. Det dop som de förespråkade var 

nedsänkning i vatten, så kallat troendedop.24  

 

Den svenska baptismen startade genom emigranten Carl Möllersvärd som skickats hem till 

Sverige från USA för att utreda baptismen. Han jobbade inom Evangeliska alliansen och 

började sprida skrifter som uppmanade till omdop och detta rörde om i alliansen som, likt de 

flesta kyrkor vid denna tid, förespråkade barndop. Detta ledde med tiden till att de baptistiskt 

inriktade inom Evangeliska alliansen sammanslöt sig till en egen organisation - Stockholms 

missionsförening. Denna förening blev ett starkt verktyg för baptismens etablering i Sverige 

och de fick stöd av den amerikanska baptismen. Föreningen verkade i hela Sverige och 

baptismen ökade med i snitt tusen nya medlemmar om året under hela andra halvan av 1800-

talet.25  

 

Det första baptistiska dopet i Norrbotten skedde den 17 augusti 185826. Detta kan betraktas 

som början för den baptistiska rörelsen i Norrbotten eftersom just dopet är ett av de tydligaste 

dragen hos rörelsen. De kommande åren skedde en rad dop i Norrbotten och de första 

församlingarna bildades. Under hösten 1959 kom två baptistpredikanter till Norrbotten, Näs 

Per Pehrsson och Jean Jansson, och dessa höll möten där människor kom till tro. Den 

baptistiska etableringen motarbetades dock från även frireligiöst håll och predikanterna var 

inte välkomna att komma till Luleå för att hålla möten27. Trots detta så kom predikanterna till 

staden och höll möten i byarna runtomkring och även i Luleå Stad. Anthony Lodnert beräknar 

att i och med vintern 1860 hade baptismen etablerat sig även i Luleå28. 

                                                
22 Oloph Bexell. (2003) Sveriges kyrkohistoria – folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Stockholm: Verbum, ss. 95-96. 
23 Carl Eber Olivestam & Stig Lindholm. (1991) Kyrkor och alternativa rörelser. (4. Uppl.) Malmö: Gleerups, s. 145. 
24 Baptister. (1996) Religionslexikonet. Stefan Ewald (red.) Stockholm: Forum.  
25 Bexell. (2003) s. 42. 
26 Karl Jäder. (1915) Bidrag till Norrbottensbaptisternas historia. Luleå: Frikyrkliga bokförlaget, s. 42. 
27 Lodnert. (1998) s. 18. 
28 Ibid (1998), s. 19. 
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Baptismens fortsatta verksamhet under den senare delen av 1860-talet kännetecknades av en 

fortsatt utveckling och spridning. Fler blev döpta och 1872 fanns det sex baptistförsamlingar i 

länet. När baptistförsamlingarna grundades fanns dock en brist på predikanter, något som 

resulterade i några lågmälda år.29 1878 kom predikanten J. G. Johansson till Norrbotten och 

han verkade i regionen under fem år. Församlingarna led som sagt av brist på undervisning 

men under Johanssons år i Norrbotten åkte han på många predikoresor som blev till hjälp och 

uppmuntran för församlingarna runtom länet.30 Detta ledde till år av tillväxt och fler 

församlingar bildades. Under 1890-talet gick den baptistiska rörelsen in i en stabil period. 

Församlingarna var etablerade och det kom predikanter och evangelister som hjälpte och 

stöttade församlingen i sin verksamhet. Detta ledde också givetvis till en tillväxt och 

framgång.31  

 

Luleå Baptistförsamling grundades 1861 och hade således etablerat sig som församling 

ordentligt vid tiden för denna undersökning. Vid årsskiftet 1905-1906, just efter att 

undersökningen tar vid, invigs Ebeneserkapellet på Storgatan i Luleå som därefter är Luleå 

Baptistförsamlings gudstjänstlokal till senare delen av 1900-talet. Ansvariga för byggande av 

kyrkan var Byggnadsföreningen Ebeneser som var en förening inom Luleå 

Baptistförsamling.32 Detta bygge var alltså vad som upptagit mycket av församlingens tid just 

innan den period som uppsatsen kommer sysselsätta sig med. Luleå Baptistförsamling var 150 

medlemmar den första januari 1908.33 I denna siffra ingår medlemmar från de olika så kallade 

utposter som församlingen hade, alltså platser i Luleå som hade baptistiska grupper som 

firade gudstjänst ihop med som hade sin församlingstillhörighet i Luleå Baptistförsamling. 

Sådana församlingar fanns vid 1908 bland annat i Altappen och Svartöstaden.34 Detta betyder 

således att det inte var 150 medlemmar som träffades i den församling inom vilket utträdet 

skedde. Deras antal är inte fastställt.   

 

  

                                                
29 Jäder. (1915) s. 62. 
30 Ibid (1915), s. 63. 
31 Ibid (1915), s. 82. 
32 Eva Gradin och Lina Karlsson. (2007) Fritz Olsson-husen, kvarteret Hunden, Luleå. Hämtad 2016-10-19 från 
https://byggnadsvardsnytt.files.wordpress.com/2010/03/fritz_opt.pdf. 
33 Årsberättelse 1908. Arkiv 414, vol 2 AIb2c, Luleå Baptistförsamling, Arkivcentrum Norrbotten. 
34 Ibid (1908). 
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Undersökning och analys 

Brytningen 

Utträdet 

Den 29 juni 1908 lämnas en skrivelse till Luleå Baptistförsamlings församlingsmöte där 

nitton medlemmar i församlingen begär flyttningsbetyg för att de funnit det vara Guds vilja att 

starta en andra baptistförsamling i staden. Man menar att en bättre baptistmission kan 

bedrivas genom bildandet av en till församling och det är den enda skriftliga förklaring som i 

detta skede ges till församlingen. Brevet är undertecknat ”broderligen i Herren”35 av nitton 

personer, tretton kvinnor och sex män.  

 

Trots den sparsamma rapporten i församlingsmötesprotokollet märks det att en oro utbryter i 

församlingen. Elva församlingsmedlemmar påtalar det oriktiga i att ta ett sådant steg. 

Församlingsmedlemmarna menar att baptistmissionen bara kan gynnas genom enighet, inte 

splittring som man menar att utträdet kommer leda till. Fem medlemmar av utträdesgruppen 

tar sitt utträde i försvar. Församlingen beslutar sedan att ha en enskild överläggning där de 

berörda medlemmarna lämnar lokalen. I detta skede har sju män ordet innan församlingen 

beslutar att uttala sig.36 Församlingen framhåller att de inte gillar eller vill tillstyrka det 

handlingssätt som utbrytargruppen tagit till och de uttalar sin rädsla att det ska leda till ”Guds 

namns nedsättande”37 i staden. Församlingen godkänner dock deras flyttningsbetygsbegäran 

för ”friden och den kristliga kärlekens skull”38.  

  

Utbrytargruppen  

Den utbrytargrupp som 1908 lämnade över brevet till församlingen bestod som sagt av nitton 

personer varav tretton var kvinnor och sex män. Nedan kommer redogöras för gruppens 

medlemmar och deras sysselsättning samt viss ytterligare information om medlemmarna. När 

utbrytargruppen bildar Luleå II Baptistförsamling är Hugo Flodmark ordförande och Augusta 

Jansson sekreterare.39  

 
                                                
35 Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. 29/6 1908, Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, Arkivcentrum 
Norrbotten, § 4. 
36 Protokollsbok 29/6 1908, § 4.  
37 Ibid (1908), § 4.   
38 Ibid (1908), § 4.   
39 Korrespondens Luleå II Baptistförsamling – Norrbottens Baptistmission 16/12 1908, Arkiv 645, vol 4 EVa, Norrbottens 
Baptistmission, Arkivcentrum Norrbotten.  
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Anna Kristina Wallsten född 1848, Sofia Jansson född 1851, handlerskan Edla Eriksson född 

1853 och hushållerskan Hilda Johansson född 1853 var med i utbrytargruppen. Vidare var 

Eva Mathilda Nordström född 1860, handlerskan Augusta Karlsson född 1866, Selma 

Antman född 1869 och handlerskan Augusta Hansson född 1872 med. Även Elisabeth 

Flodmark född 1875, bokförerskan Ida Pettersson född 1877, fotografen Jenny Wallsten född 

1877 och jungfrun Ida Dahlkvist född 1882 var med i utbrytargruppen.40 De kvinnorna som 

inte är benämnda vid yrke i denna redogörelse är nedtecknade i matrikeln utan titel och det är 

då rimligt att anta att de inte förvärvsarbetade. 

 

Männen i gruppen var före detta sågverksmästaren Olof Wallsten född 1840, gift med Anna 

Kristina, hemmansägaren Johan Sundvall född 1845 och masmästaren Johan Fredrik 

Nordström född 1861, gift med Eva Mathilda. Även skomakaren Nils Fredrik Antman född 

1872, gift med Selma, bankkassören Hugo Flodmark född 1875, gift med Elisabeth och 

verkstadsarbetaren Erik Edvard Åhlander född 1881, gift med Hulda var med i 

utbrytargruppen.41 Inom gruppen finns alltså fem gifta par men även en kvinna som är gift 

med en man utom gruppen och en man som är gift med en kvinna utom gruppen.42 Detta 

lämnar fem gruppmedlemmar ogifta och alla dessa var kvinnor.  

 

Denna grupp stämmer ganska väl överens med den bild Sven Lundkvist ger av frikyrkan 

under denna tid där kvinnor är i majoritet och där människor från olika klasser förenas.43 De 

enda personerna som finns upptecknade i historien över Norrbottensbaptisterna fram till 1915 

är Edla Eriksson och Augusta Karlsson. De var Norrbottens första kvinnliga evangelister och 

deras verksamhet var långvarig och framgångsrik. Efter de verkat som evangelister bosatte de 

sig i Luleå där de startade affär. Kvinnorna fortsatte dock att åka ut i församlingar och predika 

vid kallelser.44 Att inga andra finns nedtecknade kan troligen bero på att de var aldrig hade 

någon ledande position utom den egna församlingen och således inte har ansetts vara en del 

av den baptistiska historien.  

 

                                                
40 Matrikel för Luleå II Baptistförsamling 1908-1914, Arkiv 414, vol 5 Dia; Utdrag ur folkräkning 1900.  
41 Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. 29/6 1908, Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, Arkivcentrum 
Norrbotten, § 4; Matrikel för Luleå II Baptistförsamling 1908-1914 ; Utdrag ur folkräkning 1900.  
42 Utdrag ur folkräkning 1900. 
43 Lundkvist. (1977) s. 106. 
44 Jäder. (1915) s. 82. 
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Utträdets anledningar 

Luleå II Baptistförsamling bildades under sommaren 1908 och ett viktig steg i processen att 

bli en församling var att ansöka inträde i distriktsföreningen eftersom det innebar ett 

accepterande som baptistförsamling.45 Ett sådant accepterade skulle antagligen betyda att 

församlingen skulle känna sig accepterade som en regelrätt församling snarare än en 

utbrytargrupp. Församlingens ansökan behandlades på årsmötet 1909 och där framkommer 

det att en kommitté redan mött representanter från båda församlingarna. Kommittén tycker sig 

dock inte ha nått ett sådant resultat att de kan rekommendera årsmötet något beslut utan 

överlåter bedömningen till årsmötet.46 Frågan blev het på årsmötet och en lång rad män 

uttalade sig och årsmötet beslutade sedan att enhälligt avslå Luleå II Baptistförsamlings 

inträdesansökan. Man motiverar det bland annat med att man inte vill uppmuntra andra 

medlemmar att göra samma sak vid missnöje inom församlingen. Denna uppsats ska inte 

uppehålla sig vid distriktsföreningens tidigare och kommande återföreningsförsök men en 

konsekvens av föreningens försoningskommittéer är korrespondens där Luleå II 

Baptistförsamlingen är väldigt tydliga i anledningen till sitt utträde. 

 

I februari 1909 blir Luleå II Baptistförsamling ombedda att komplettera sin ansökan med en 

utförligare beskrivning över anledningen till sitt utträde. De poängterar tidigt att de undvikit 

att berätta om orsaken till utträdet för att de ”ej kände längtan efter att onödigt vidröra 

ömtåliga punkter, ty stämningen var nog så tryckt som den var”.47 Som anledning anförs 

föreläsningsfrågan, konsertfrågan, basarfrågan och socialistfrågan som kommer redogöras 

för nedan. I brevet framgår även att utbrytargruppen ansåg sig vara oförstådda och att de ”ej 

ägde de ledande brödernas sympatier”48. Detta menade de visades genom bristen på 

uppmuntran av de försök som gjordes av gruppen att höja den andliga nivån i församlingen. I 

brevet berättar utbrytarna också att det mål som hägrade för deras syn var en församling där 

”lemmarna äro ett hjärta och en själ”49. De olika åsikterna inom församlingen verkar således 

ha varit ett problem för utbrytargruppen.  

 

Föreläsningsfrågan handlade om det faktum att gudstjänstlokalen uthyrdes till icke-kristna 

föreläsningar och dessa föreläsningar sammanföll ibland med församlingens verksamhet, 

                                                
45 Lodnert. (1998) s. 39. 
46 Protokollsbok. 27-29/6 1909, Arkiv 645, vol 1 AIc, Norrbottens Baptistmission, Arkivcentrum Norrbotten, § 8. 
47 Korrespondens Luleå II Baptistförsamling – Norrbottens Baptistmission 18/2 1909, Arkiv 645, vol 4 EVa, Norrbottens 
Baptistmission, Arkivcentrum Norrbotten. 
48 Ibid (1909), § 8. 
49 Korrespondens Luleå II Baptistförsamling – Norrbottens Baptistmission 18/2 1909, Arkiv 645, vol 4 EVa. 
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vilket betydde att församlingens egen verksamhet ställdes in i förmån för dessa föreläsningar. 

I brevet förklaras att några av Luleå II Baptistförsamlings medlemmar även tyckte att dessa 

föreläsningar ”förtog den andliga prägel en gudstjänstlokal, som är invigd åt Herren, tänkes 

äga”50. Man anför att detta tagits upp i församlingen och att ett beslut om att inte förlänga 

kontraktet om föreläsningar fattades, men med liten majoritet. I församlingsmötesprotokollen 

går detta beslut att återfinna och mycket riktigt tas ett beslut mot att fortsätta med 

föreläsningar, rösterna var tolv emot föreläsningarna och sju för föreläsningarna. Noterbart i 

sammanhanget är också att en medäldste lade ett motförslag som avslogs.51 Detta visar på att 

utbrytargruppen verkar ha haft någon typ av fog för sitt antagande att den ledande gruppen 

inte stod på deras sida. På Ebeneserföreningens årsmöte, alltså den förening som hade 

ansvaret för församlingens kyrkbyggnad Ebeneser, beslutade man att församlingens beslut 

angående föreläsningsuthyrning inte hade någon kraft utan att föreningen själva hade rätt att 

bestämma över sin verksamhet. Denna upprivning av beslutet anförs som en vidare anledning 

till utträdet och grunden till en klyfta som sedan vidgades med tiden. 

 

Gudstjänstlokalen hade även använts som konsertlokal där profana, alltså icke-kristna, artister 

uppträtt. Detta utgjorde konsertfrågan. Samma personer som uppträdde på Stadshotellet 

uppträdde i kapellet. Det hände även att konserterna hölls på söndagskvällarna. Utbrytarna 

framhöll förvisso att visorna som ibland sjöngs på konserterna inte var sårande men de var 

”tomma och löjeväckande”52. Den 27 januari 1908 tar den dåvarande pastorn Frans Ferré upp 

denna fråga på församlingsmötet men inget beslut tas i frågan.53 I brevet framför 

utbrytargruppen att man önskade att det inte hölls profana konserter i gudstjänstlokalen och 

framför allt inte på söndagen eftersom det är sabbaten, den heliga vilodagen inom 

kristendomen.  

 

Angående basarfrågan står det inte mycket i brevet. Det enda som skrivs är att man framhållit 

en livlig önskan om att försöka samla medel för verksamheten på annat sätt. I 

församlingsmötesprotokollen från 1908 är spåren efter detta att frågan om Arbetsmyrans (en 

arbetsgrupp inom församlingen) arbetssätt tas upp i början av året. En församlingsmedlem 

                                                
50 Korrespondens Luleå II Baptistförsamling – Norrbottens Baptistmission 18/2 1909, Arkiv 645, vol 4 EVa. 
51 Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. 5/1 1908, Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, Arkivcentrum Norrbotten, 
§ 1. 
52 Korrespondens Luleå II Baptistförsamling – Norrbottens Baptistmission 18/2 1909, Arkiv 645, vol 4 EVa Norrbottens 
Baptistmission, Arkivcentrum Norrbotten. 
53 Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. 27/1 1908, Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, Arkivcentrum 
Norrbotten, § 4. 
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säger att Arbetsmyran känt sig hindrade att uppta sin verksamhet på grund av uttalanden som 

gjorts emot Arbetsmyrans arbetssätt.54 Senare samma månad tas frågan upp till behandling 

och de uttalar sig en församlingsmedlem för att församlingens uttalande i frågan bör vara att 

Arbetsmyran får arbeta som förr och anordna sång och försäljning på ”lämpligaste och mäst 

kristliga sätt (sic)”55. Församlingen beslutar att anta det uttalandet som sitt gemensamma 

uttalande. Med denna diskussion i åtanke är det rimligt att anta att detta åtminstone var en del 

av den basarfråga som utbrytargruppen inte specificerar i sitt brev. Församlingens beslut i 

frågan är ett principbeslut där den försäljning som Arbetsmyran antagligen sysslat med inte 

fördöms utan de får själva bedöma hur den ska bedrivas på mest kristliga sätt. Det verkar 

innebära att församlingen inte delar utbrytargruppens åskådning om vikten av att inte idka 

försäljning i gudstjänstlokalen. 
 

Utbrytargruppen anför att droppen för dem var när församlingen bjudit in en socialist från 

Amerika som predikant. Utbrytargruppen anför i sitt brev att de drog sig undan under hans 

verksamhetstid men de menar att församlingen blev förändrad under tiden han var aktiv.56 

Socialisten i fråga hette Emil Sibiakoffsky och bjöds in till församlingen under våren 1908 

och då ber man honom att inte ha några politiska möten under tiden han arbetar i 

församlingen57, antagligen på grund av att hans socialistiska föredrag inte föll medlemmarna i 

smaken. När Sibiakoffsky innan verkade i Kiruna blev människor berörda när han predikade i 

kyrkan och ville gå med i församlingen men han beskrevs också som en söndringens ande58, 

ett epitet som kom att passa honom även i Luleå. Då han var baptist men även socialist ansågs 

han vara opålitlig i det avseende att han höll föreläsningar för de organisationer som frågade 

honom, vilket betydde att han kunde blanda politiska och religiösa uppdrag.59 Detta gjorde 

han även i Luleå och han besökte staden flera gånger med uppmärksammade socialistiska 

föredrag.60 Den söndring som han blev tillskriven handlar troligen om just detta. Han föreläste 

om kristendom och socialism samtidigt och således blandade politik och religion på ett sätt 

som upprörde människor, speciellt den stora grupp frikyrkliga som var högerpräglad.  

 
                                                
54 Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. 5/1 1908, Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, Arkivcentrum Norrbotten, 
§ 2. 
55 20/1 1908 , § 4. 
56 Korrespondens Luleå II Baptistförsamling – Norrbottens Baptistmission 18/2 1909, Arkiv 645, vol 4 EVa, Norrbottens 
Baptistmission, Arkivcentrum Norrbotten. 
57 Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. 16/3 1908, Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, Arkivcentrum 
Norrbotten, § 8. 
58 Jan-Erik Kuoksu. (2008) Kiruna – ett isigt och svårplöjt arbetsfält. I Norrbotten: årsbok 2008, 208-235. Luleå: Norrbottens 
Hembygdsförbund, s. 230.  
59 Kuokso. (2008) s. 230.  
60 Lodnert. (1998) s. 38. 
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Både föreläsningsfrågan och konsertfrågan handlar till syvende och sist om att 

utbrytargruppen hade en syn på gudstjänstlokalen där dess helgd, det vill säga helighet, 

kränktes om man tog in element som inte var tänkta att tjäna ett religiöst syfte. Det går alltså 

att argumentera för att den syn som drev dem var en väldigt sträng syn där allt som inte var 

kristet var av ondo och orsakade skada. Ungefär samma resonemang ligger troligen bakom 

basarfrågan. I bibeln finns ett tillfälle där Jesus driver ur alla försäljare ur templet för att man 

inte skulle göra Guds hus till en marknad61. Utbrytargruppens hårda inställning gentemot den 

socialistiske predikanten utgår från en ganska inneboende konflikt mellan religion och 

socialismen där de satts som motsatser.  

 

Luleå Baptistförsamling 1905-1908 
I undersökningen av församlingsläget innan utträdet 1908 lyfts fyra delar av Luleå 

Baptistförsamlings församlingssyn och församlingsordning fram. Dessa är synen på 

församlingen som en familj, församlingstukten, kvinnans plats i församlingen samt 

utbrytargruppens roller i församlingen. Dessa delar ökar både förståelse för läget innan 

utträdet men också hjälper förståelsen av hur utträdet påverkade den kvarvarande 

församlingen. 

Församlingen som familj 

Ett i steg för att undersöka tyngden av utträdet är att undersöka vilken syn man hade på 

församlingen under denna tid. Luleå Baptistförsamling har, vid tiden för denna undersökning, 

traditioner inom sin församling som är väldigt svåra att greppa för dagens individualiserade 

människa. I februari 1906 lyfter en församlingsmedlem fram att det finns en konflikt mellan 

två andra församlingsmedlemmar. Som svar på detta tillsätter församlingsmötet en kommitté 

på tre personer som ska undersöka konflikten.62 Under de kommande månaderna rapporterar 

kommittén hur de olika parterna i konflikten ställer sig till försoning63 och den 9 april 

rapporteras konflikten som löst.64 Denna med dagens mått mätt ytterst privata angelägenhet är 

i församlingen vid denna tid en angelägenhet för hela församlingen och församlingen har ett 

ansvar att lösa konflikter och medla mellan parter. Detta är en församlingstänk som bygger på 

Jesu undervisning i Matteusevangeliet 18:15 och som visar vilken stor del församlingen är 

                                                
61 Johannesevangeliet 2:13-16. 
62 Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. 2/2 1906, Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, Arkivcentrum Norrbotten, 
§ 2. 
63 Se till exempel Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. 19/2 1906, Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, 
Arkivcentrum Norrbotten, § 4. 
64 Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. 9/4 1906, § 2. 
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tänkt att vara för människorna. Församlingen är inget du endast möter när du går till kyrkan 

utan de finns med i ditt vardagliga liv och stöttar dig men kan också vara kritisk till ditt 

leverne.  

 

Församlingens struktur bygger mycket på familjetanken. Man benämner 

församlingsmedlemmarna som systrar och bröder och det finns en uppenbar vilja att ta hand 

om församlingen på olika sätt. Detta innebär att man beslutar om besök hem till medlemmar 

som inte varit i kyrkan på länge och att medlemmar kan bekänna sina synder för församlingen 

och således bli förlåten och får stå kvar i gemenskapen65. Församlingen hade 

församlingsmöten två gånger i månaden i snitt och detta leder till att frågorna rör allt från 

stora frågor om uthyrning och ekonomiskt läge till samtal om medlemmars frånvaro eller 

konflikter. Det finns en antydning av konflikt inom församlingen gällande icke-troende äkta 

makar men 1906 och 1907 inbjuds äkta makar utanför församlingen att närvara vid 

årshögtiden66. Detta är i vissa avseenden att betrakta som en öppning av församlingen där 

man respekterar församlingsmedlemmars val att gifta sig med personer utanför kyrkan och 

även till viss del väljer att inkludera dessa i församlingen.  

 

Här kan vi se att församlingens stora roll i människornas liv antyder att utträdet och 

konfliktens tyngd och skada blir större än inom en annan förening. Församlingsmedlemmarna 

är beredda att betrakta varandra som syskon och de är beredda att släppa dessa syskon in på 

närmsta livet och bekänna felsteg inför denna grupp. Den kollektiva identitet som finns är 

svår att jämföra med något den moderna människan är van men det förstärker sannerligen 

utträdets dramatiska aspekter. 

 

Församlingstukt 

Församlingstukten undersöks med grund i Kennerbergs teori att aktiv församlingstukt 

uppmuntrade en, så att säga, smal åsiktskorridor där lösningen på oliktänkande är uteslutning 

eller att man själv lämnar församlingen. En drivande part i församlingstukten mellan 1906 och 

1908 var pastorn vid det tillfället, Frans Ferré, född 1861 och således 41 år gammal vid början 

av sin tjänst som pastor i Luleå.67 Tydligt är att Frans Ferré är en man som vill styra 

                                                
65 Se till exempel Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. 17/11 1905, Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, 
Arkivcentrum Norrbotten,, § 5 och 13/7 1905 § 2. 
66 Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. 28/1 1906, Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, Arkivcentrum 
Norrbotten, § 2 och 13/1 1907 § 8. 
67 Utdrag ur folkräkningen 1900. 
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församlingen med en fast hand och uppnå en renhet i församlingen som han menar saknas 

190668. Ferré börjar sin tjänst sommaren 1906 och från augusti till december 1906 utesluts 13 

personer. Under samma år har ingen uteslutits innan Ferrés tillträde. De följande åren då Ferré 

är pastor utesluts många medlemmar. 1907 utesluts 14 medlemmar, 1908 utesluts 6 personer 

innan Ferré slutar och 1 efter hans uppsägning. För jämförelsens skull kan nämnas att åren 

efter Ferré såg uteslutningstalen ut som följer: 1909 uteslöts en medlem, 1910 uteslöts 8 

medlemmar, 1911 uteslöts 10 medlemmar, 1912 uteslöts 4 medlemmar69, 1913 uteslöts en 

medlem, 1914 uteslöts en medlem och 1915 utesluts en medlem. Under Ferrés knappa tre år 

som aktiv utesluts 33 medlemmar medan under de följande sju åren utesluts totalt 26 

medlemmar. Uteslutning var således en väldig stark metod som användes i församlingen 

under denna tid.  

 

Under 1907 är Ferrés förmanande predikningar nämnda flera gånger i protokollen. Vid 

församlingens årsmöte beklagar Ferré att församlingen inte äger den ”fasthet som borde 

utmärka den som Guds församling”70. Detta är troligtvis anledningen till att Ferré finner det 

nödvändigt att utesluta en sådan stor mängd medlemmar. Församlingen levde inte upp till de 

krav han hade på kristna. I februari predikar Ferré om väckelsen i Ryssland där män och 

kvinnor som ”besjälats av revolutionära idéer”71 omvänt sig till Gud och börjat predika kärlek 

istället för hat. Denna utläggning där, underförstått, socialism ställs mot kristendom är 

troligtvis något som stärkte den kommande utbrytargruppen i sitt agg gentemot Sibiakoffsky. 

Ferré predikar ytterligare en gång under året om församlingsdisciplin72 och det visar hur 

viktig disciplinen i församlingen var för Ferré. Vidare uppmanas församlingen till att flitigt 

besöka församlingsmöten73 vilket är ytterligare ett försök till disciplin i församlingen. 

 

Åren med Ferré var uppenbart stränga år i församlingen där en väldig fasthet och trohet 

krävdes för att inte hamna under Ferrés kritiska blick. Kennerbergs teori om att 

församlingstukt leder till en smal åsiktskorridor verkar stämma väl även på Luleå 

Baptistförsamling. Skillnaden från den vanliga församlingstukt där majoriteten ser till att 

minoriteten gör som de själva tycker så verkar den församlingstukt som drivits av Ferré 

                                                
68 Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. 13/1 1907, Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, Arkivcentrum 
Norrbotten, § 1. 
69 Årsbok för Luleå Baptistförsamling 1899-1912, Arkiv 414, vol 5 DIa, Luleå Baptistförsamling, Arkivcentrum Norrbotten. 
70 Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. 13/1 1907, Arkiv 414, vol 1 AIa1, § 1.  
71 Protokollsbok 28/2 1907.  
72 Protokollsbok  6/5 1907.  
73 Protokollsbok 5/8 1907, § 9. 
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främst uppmuntrats av den grupp som sedan valde att lämna församlingen.74 Faktumet att de 

lämnar församlingen är dock ett tecken på att den smala åsiktskorridoren var något som 

utbrytargruppen strävade efter. I sitt brev skriver de att de drömmer om en församling där 

”lemmarna äro ett hjärta och en själ”75 stärker den tesen. Ferré och utbrytargruppen gjorde 

tydligen sitt bästa för att likrikta församlingen efter deras syn på god kristendom men när de 

inte lyckades så bröt de sig ur församlingen. Kort därpå säger även Ferré upp sig vilket stärker 

tesen att han och utbrytargruppen stod för samma värderingar.  

 

Kvinnans plats i församlingen 

Faktumet att en noterbar majoritet av medlemmarna i utbrytargruppen är kvinnor gör det 

intressant att undersöka kvinnans plats i församlingen från 1905-1908. Ett bibelcitat som ofta 

används när kvinnans plats i församlingen diskuteras är 1 Korinthierbrevet 14:33-35 där det 

står ”Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de 

har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger”. Detta väcker vidare 

frågor kring om detta var fallet i Luleå Baptistförsamling under denna tid.  

 

Det generella svaret på frågan som finns att finna i protokoll och i församlingens struktur som 

sådan är att kvinnans plats inte stämmer överens med det som beskrivs i Korinthierbrevet. 

Kvinnorna fick rösträtt i baptistförsamlingen redan vid rörelsens ankomst till Sverige och 

Luleå. Det har således aldrig funnits könsdiskriminerande stadgar inom församlingen och 

kvinnor har alltid rent formellt haft rätten att uttala sig och rösta i alla frågor. Det är såklart en 

annan sak att diskutera kvinnornas reella möjlighet att uttala sig och vilken tyngd deras 

yttrande hade. Det är sällan som protokollen redogör för vilka som uttalat sig i olika frågor. 

Inför kallelsen, alltså när man frågar en pastor om han vill jobba i församlingen, av pastor 

Ferré redogörs för de som uttalar sig i frågan och då är det fyra män och två kvinnor.76 Ett 

annat tillfälle där talarna redogörs för är vid utträdet och då är det nio män och två kvinnor 

som uttalar sig emot att gruppen ska lämna församlingen.77 Kvinnor generellt är inte lika 

omnämnda som män i protokollen vilket troligt går att förklara med att de ledande 

positionerna oftast hålls av män, vilket diskuteras nedan. Det finns dock inget som pekar på 

                                                
74 Lodnert. (1998) s. 39.  
75 Korrespondens Luleå II Baptistförsamling – Norrbottens Baptistmission 18/2 1909, Arkiv 645, vol 4 EVa, Norrbottens 
Baptistmission, Arkivcentrum Norrbotten. 
76 Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. 19/3 1906, Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, Arkivcentrum 
Norrbotten, § 1. 
77 Protokollsbok 29/6 1908, § 4.  
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att kvinnornas röst på något sätt skulle vara mindre värd eller negligerade vid olika beslut. I 

praktiken har alltså Luleå Baptistförsamling kvinnlig rösträtt före kvinnor har rösträtt i 

politiska val.  

 

Kvinnorna ges inte de öppet ledande positionerna i församlingen. Vid denna tid har ingen 

kvinna varit föreståndare, kassör eller sekreterare. Dessa positioner innehas av män och det 

kan troligen förklaras med en ganska enkel koppling till genuskontrakt där den 

överenskommelse som finns inom gruppen är att dessa typer av uppdrag endast är lämpliga 

för män. Detta sätts i ord under ett församlingsmöte den 28 januari 1907 där svaret på frågan 

om församlingens vacklande 1882 härleds till att ingen av de manliga medlemmarna ville axla 

ansvaret som föreståndare78. Det en tydlig uppdelning för vilka uppdrag kvinnorna i 

församlingen ges. Uppdragen handlar framför allt om att vara i festkommittéer och dop- och 

besökskommittéer. Det är också kvinnor som har ansvaret för all typ av mat- och 

kaffeservering som församlingen erbjuder. Det är kvinnor som ombesörjer städandet av 

gudstjänstlokalen och det är även kvinnor som väljs till eldare för kapellbyggnaden79. 

Kvinnor har dock även andliga uppdrag, framför allt i sina dop- och besökskommittéer. 

Noterbart är att dessa kommittéer oftast är uppbyggda så att kvinnor sitter i kommittéer som 

ska besöka kvinnor och män sitter i kommittéer som ska besöka män. 

 

Utbrytargruppens plats i församlingen 

För att kunna bedöma utträdets vikt för församlingen finns nedan en redogörelse för 

utbrytargruppens olika protokollförda roller under 1905-1908. Alla personer inom 

utbrytargruppen går inte att återfinna i församlingsmötesprotokollen från de tre åren innan 

utträdet. Detta tyder på att vissa medlemmar som gick ur församlingen inte hade en 

framträdande plats i församlingens verksamhet, åtminstone inte inom sådana områden som 

protokollfördes. Det är inte alls orimligt att, med frikyrkans tradition i åtanke, ändå anta att 

medlemmarna på ett eller annat sätt tjänade församlingen genom praktiskt arbete. Det man 

kan dra slutsatser om är att de inte ledde församlingen på något formellt sätt. Andra personer 

ur gruppen är mer framträdande i protokollen och vilka roller de hade kommer redogöras för 

nu. 

 

                                                
78 Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. 28/1 1907, Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, Arkivcentrum 
Norrbotten, § 4. 
79 Protokollsbok 20/1 1908, § 2. 
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Augusta Karlsson, 42 år vid utträdet och således 38 och uppåt i protokollen, återkommer 

ständigt i protokollen. Hon är en av de kvinnor i församlingen som oftast nämns i protokollen. 

Augusta Karlsson finns i en rad dopkommittéer, festkommittéer och besökskommittéer80. 

Augusta har således en till viss del väldigt praktisk roll i församlingen där hon är aktiv i 

planeringen för olika fester som anordnas, både för olika personer men också inför offerdagar 

och liknande. Utöver denna rent praktiska roll har Augusta Karlsson också ett andligt 

ledarskap i församlingen, kan man anta, när hon får ansvaret att dels vara dopkommitté och 

således tala med dopkandidaterna och bedöma deras lämplighet att få döpas men också i 

besökskommittéer hem till så kallade avfällingar, alltså människor som lämnat den kristna 

tron. Augusta Karlsson bedömdes alltså uppenbarligen vara lämplig att göra olika andliga 

avväganden men hennes praktiska ansvar var också bärande i församlingens arbete.  

 

Hugo Flodmark, 33 år vid utträdet och således 30 år och uppåt i protokollen, är under 1905 

till 1908 församlingens kassör. Han sköter alltså under dessa år alla församlingens finanser 

och har således en högst bärande roll i församlingen81. Utöver sin roll som kassör så finns 

Hugo Flodmark med i en dopkommitté. Han har ansvar för att leda en avskedsfest 1907, är 

suppleant till distriktsmötet samma år samt får olika samordnande ansvar under åren.  

 

Hugo Flodmark och Augusta Karlsson är de mest aktiva utifrån en bedömning av protokollen 

från dessa år. Noterbart med dessa två är att det även var just de som uttalade sitt stöd för att 

kalla pastor Ferré 1906. Utöver dessa så är Edla Eriksson aktiv i dop-, besöks- och 

festkommittéer och hon verkar vara aktiv i församlingens sång- och musikliv samt i 

söndagsskolan. 1908 blir hon även vald som revisorssuppleant vid årsmötet. Olof Wallsten 

var den äldste personen i utbrytargruppen och även han finns med i församlingens verksamhet 

i rollen som revisorssuppleant 1906 och revisor 1907. Han är även ombud till distriktsmötet 

1906. Hans fru Anna Wallsten finns med i dop- och festkommittéer. Augusta Jansson finns 

mest i festkommittéer och det gör även Nils Fredrik Antman. Johan Fredrik Nordström och 

Eva Nordström går med i församlingen 1906 och Hulda och Edvin Åhlander 1907.82  

 

                                                
80 Se till exempel Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. 11/8 1905, Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, 
Arkivcentrum Norrbotten, § 4, 26/11 1906 § 4 och 20/1 1908 § 5 
81 Bland annat: Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. 13/1 1907, Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, 
Arkivcentrum Norrbotten, § 5 
82 Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, Arkivcentrum Norrbotten.  
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Resultatet av undersökningen av protokollen visar på att utbrytargruppen inte bestod av en 

åsidosatt missnöjesgrupp i församlingen utan att de som valde att gå ur i allra högsta grad var 

församlingsbärande medlemmar med gott anseende inom församlingen. Detta stärker i många 

avseenden utträdet betydelse eftersom de som lämnade och visade sitt öppna missnöje 

uppenbarligen var medlemmar som man räknade med inom församlingen och som i stor 

utsträckning hjälpte till att få församlingen att fungera. 

 

Konsekvenser av utträdet för Luleå Baptistförsamling 

Frans Ferrés uppsägning 

Mindre än två månader efter utträdet säger Frans Ferré upp sig. Han har lämnat en skrivelse 

till församlingen där han förklarar sin uppsägning. Han tar upp de delade meningarna kring 

predikanten Sibiakoffsky, vars inbjudan till församlingen gjort att ”flere af församlingens 

medlemmar, kände sig djupt sårade och några till och med lämnat församlingen som en 

följd”83. För att inte riskera en ytterligare schism framhäver Ferré att han inte velat bjuda in 

Sibiakoffsky till vidare möten. Faktumet att några av församlingens ledande män ändå 

beslutat att öppna kapellet för Sibiakoffsky menar han ha skadat församlingens verksamhet 

och det goda förhållandet som funnits i församlingen. Han menar att han inte kan verka i 

församlingen under sådana förhållanden och därför säger han upp sig.84 Inte långt efter det 

omskakande utträdet skakas församlingen således om ytterligare. Den sista oktober tjänar 

Ferré vid sitt sista församlingsmöte och i november beslutar församlingen att inte kalla en ny 

pastor på ett tag utan att hålla gudstjänster med hjälp av de predikanter som finns bland 

medlemmarna.  

 

Lärofrågorna bakom utträdet 

Luleå Baptistförsamling verkade inte skakas om i sin syn på lärofrågor trots utbrytargruppen 

tydliga läromässiga invändningar. Protokollen talar inte om några konserter vilket kan bero på 

antingen att de slutade eller att besluten togs hos byggnadsföreningen Ebeneser. Det finns inte 

heller mycket skrivet angående basarfrågan men i slutet av 1911 finns en protokollsnotering 

om att försäljning kommer att ske i kyrkan i förmån får syföreningen.85 

                                                
83 Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. 24/8 1908, Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, Arkivcentrum 
Norrbotten,§ 5. 
84 Ibid (1905), § 5. 
85 Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. 13/11 1911, Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, Arkivcentrum 
Norrbotten,§ 6. 
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Församlingen fortsätter att hyra ut kapellet för föreläsningar. Under 1909 beslutas till och med 

att upplåta lokalen under vissa lör- och söndagar. Församlingen beslutar dock att för varje 

gång en uthyrning ska ske på helgen så ska församlingen vara tillfrågad.86 När frågan om 

fortsatt uthyrning tas upp 1910 så poängteras i protokollet att församlingen inte tycker att 

föreläsningarna påverkar gudstjänstlokalens helgd.87 Detta uttalande gjordes senare samma 

månad som Luleå II Baptistförsamling sagt att de inte såg möjlighet till sammanslutning på 

grund av föreläsningsfrågan. Faktumet att just synen på lokalens helgd tas upp kan troligtvis 

härledas som en konsekvens av Luleå II Baptistförsamlings inställning i frågan. Även 1911 

hyrs lokalen ut för föreläsningar. I februari ställs ett bönemöte in i förmån för en musikalisk 

föreläsning och i mars flyttas en körövning i förmån för en föreläsning. I augusti beslutar 

församlingen att inte tillåta musikaliska föreläsningar längre men ändå ha en fortsätt 

uthyrning vilket kan tyda på att visa betänkligheter kring den icke-kristna musikens 

lämplighet kan ha funnits.88 Föreläsningsfrågan var således en fråga där Luleå I 

Baptistförsamling stod fasta i sin övertygelse trots de stridigheter som uppstått i samband med 

dessa. Noterbart i sammanhanget är att Albin Brogren som suttit på en rad olika 

förtroendeuppdrag inom församlingen också är ordförande i byggnadsföreningen Ebeneser 

som har en tydlig agenda att nyttja lokalerna till mer verksamheter än gudstjänster. Faktumet 

att han är drivande i båda föreningarna kan vara en del i församlingens fortsatta tydlighet i 

föreläsningarnas önskvärdhet.  

 

Stämningen i församlingen 

Det är svårt att göra en renodlad diskursiv analys utifrån ett protokollsmaterial eftersom den 

diskussion som redogörs för är nedskriven med sekreterarens ord. Den typen av analys som 

därför kommer göras är att nämna olika resonemang och tankar som lyfts fram i protokollen 

som kan peka mot vilken diskus som fanns inom församlingen, i en rätt generell definition av 

diskurs. I protokoll från 1909 finns två generella spår att följa som kan säga en del om vilket 

läge som församlingen befann sig i efter utträdet. 

 

                                                
86 Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. 22/8 1910, Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, Arkivcentrum 
Norrbotten, § 2. 
87 Ibid (1910) 29/8 1910, § 6. 
88 Protokollsbok 22/8 1911, § 4.  
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Den 23 januari 1909 tar en medäldste till orda för att tacka församlingen. Han tackar 

församlingen specifikt för visad trohet, kärlek och enighet.89 Orden att ta till fasta på här är 

givetvis trohet och enighet. Dessa ord får en extra tyngd när man betrakta det gånga året med 

massutträdet och pastor Ferrés uppsägning. Behovet att poängtera just dessa egenskaper kan 

ses som ett behov från ledningens sida att befästa en stämning i församlingen där fler 

oroligheter inte kan ske. Den andra och mer tydliga tankegången som nämns flertalet gånger 

under 1909 är församlingens minskade antal och minskade bärkraft. Detta tas upp av en 

medlem när församlingen i maj diskuterar att kalla en ny pastor och i så fall vilken lön pastorn 

ska få.  Medlemmen menar att församlingen är för svag för att kunna insamla nog mycket 

pengar till en pastorslön. Vid mötet i maj bifalls inte denna tanke utan de väljer att sikta mot 

en vanlig pastorslön med tre personer som röstade mot förslaget.90 Tre månader senare 

återkommer dock diakonerna med en ändrad uppfattning. De menar nu att församlingen är för 

svag för att kunna utbetala en pastorslön. Denna gång bifalls detta förslag av församlingen.91 

Båda dessa tonlägen föreslår att församlingen känner sig försvagad av vad som hänt under det 

senaste året.  

 

Relationen till Luleå II Baptistförsamling 

Under de kommande sju åren finns åtskilliga omnämnanden av Luleå II Baptistförsamling 

och det finns ett visst samarbete mellan församlingarna. Redan i februari 1909 upplåter Luleå 

I Baptistförsamling sin kyrkolokal för ett möte som Luleå II Baptistförsamling ska hålla92. 

Detta upprepas både 1910 och 1913 och uppehållet däremellan sammanfaller med tiden då 

distriktsföreningen mest aktivt försökte återförena församlingarna. Denna vilja att upplåta 

lokalen till den andra församlingen är ett tecken på visst samarbete och att goda relationer 

åtminstone till viss del försökte uppehållas. Under 1910 erbjuder Luleå I Baptistförsamling 

också Luleå II Baptistförsamling att låna kapellet för ett välkomstmöte för en predikant samt 

för vanliga gudstjänster under en helg.93 Svaret från Luleå II Baptistförsamlings Hugo 

Flodmark är dock inte tacksam utan han säger att deras egen lokal räcker och att de inte 

behöver låna någon annan lokal.94 Detta kan också förklara varför inget samarbete sker under 

de kommande två åren. Luleå II Baptistförsamling verkar med detta tydligt signalera att de 

                                                
89 Protokollsbok 23/1 1909, § 5. 
90 Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. 3/5 1909, Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, Arkivcentrum Norrbotten, 
§ 3.  
91 Protokollsbok 9/8 1909, § 2. 
92 Protokollsbok 8/2 1909, § 2.  
93 Protokollsbok 6/6 1910, § 2. 
94 Protokollsbok 20/6 1910, § 2. 
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kan klara sig på egen hand. Men själva erbjudandet från Luleå I Baptistförsamling visar också 

att det tycks vara främst från deras håll som det goda samarbetet försöker uppehålla. Detta är 

givetvis ganska förståeligt eftersom de är den församling som drabbats av utträdet.  

 

En viktig del av relationen mellan Luleå I och II Baptistförsamling är Luleå I 

Baptistförsamlings inställning till Luleå II Baptistförsamlings inträde i distriktsföreningen. 

1909 gör Luleå I Baptistförsamling ett uttalande till distriktsföreningen om att de inte kan 

bifalla Luleå II Baptistförsamlings inträdesansökan.95 Församlingen verkar vara mer 

intresserad av en försoning och återförening. Detta tas upp av distriktsföreningen och vid 

möten med kommittén försöker församlingarna att försonas. En kommitté tillsätts för 

återförening och tre frågor ställs till båda församlingar under försommaren 1910: ”1) Är 

församlingen villig att glömma och förlåta allt det som hör till det förflutna så att intet af det 

som varit får gräfva upp igen och på nytt diskuteras? 2) Är församlingen villig att återförenas 

med Ebeneser så att det blir endast en församling i Luleå, såvidt det kan ske på antagliga 

grunder? 3) På hvilka grunder kan en återförening ske?”96 

 

Luleå II Baptistförsamling svarar ja på första frågan och ber att få återkomma i andra frågan 

efter ett enskilt församlingsmöte. Den tredje frågan besvaras med en rad önskemål som de har 

för att en återförening ska kunna ske. Den främsta anledningen som nämns är ”frihet i 

anden”97 så att de kan känna sig hemma. De önskar även se församlingen som juridisk ägare 

av kyrkolokalen så att de ensamma kan bestämma verksamheten i lokalen och de vill se att 

det inte sker några icke-religiösa samlingar i lokalen. De önskar även ett uttalande från 

församlingen angående Sibiakoffsky och medlemmar som är anslutna till socialdemokratiska 

organisationer.98 Trots att Luleå II Baptistförsamling lägger fram dessa saker som blott 

önskemål så finns det uppenbart rätt höga krav från deras sida.   

 

Dagen efter träffar kommittén Luleå I Baptistförsamling för att ställa samma frågor till dem. 

Församlingen svarade ja på första frågan99 och på andra frågan var församlingen svar att de 

innerligt önskade en återförening om villkoren från Luleå II Baptistförsamling inte var alltför 

                                                
95 Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. 8/3 1909, Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, Arkivcentrum Norrbotten, 
§ 2.  
96 Protokoll fört vid möte med ”Kommittén för återförening”. 31/5 1910, Arkiv 651, vol 4 FV, Norrbottens Baptistmission, 
Arkivcentrum Norrbotten, § 1. 
97 Ibid (1910), § 4.  
98 Ibid(1910) , § 4. 
99 Protokoll fört vid möte med ”Kommittén för återförening”. 1/6 1910, Arkiv 651, vol 4 FV, Norrbottens Baptistmission, 
Arkivcentrum Norrbotten, § 1.  
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hårda.100 Kommittén informerade sedan församlingen om de olika önskemål som den andra 

församlingen framlagt på tredje frågan. Församlingen bestämmer sig då för att göra ett 

uttalande där man besvarar de olika punkterna som protokollförts i protokollet dagen innan 

men även i det brev som skickades under 1909 där Luleå II Baptistförsamling redogör för 

anledningen till sitt utträde. Deras svar är i mycket tillmötesgående. De säger att basarerna 

och de värdsliga konserterna kommer upphöra samt att de önskar frihet i Anden. De kan inte 

lova att föreläsningarna kommer upphöra och de finner det inte vara på sin plats med ett 

uttalande om Sibiakoffsky och socialdemokraterna.101  

 

Det som följer är, vad som går att utläsa från protokollen, en eskalerande konflikt. I augusti 

från Luleå I Baptistförsamling en skrivelse från Luleå II Baptistförsamling där man säger att 

tiden inte är mogen för sammanslutning och menar att det beror på att dels den första frågan 

som kommittén frågat utgår från att felet ligger hos utbrytargruppen men också att de finner 

att församlingen inte svarat tillfredsställande på de önskemål som de lämnat.102 Luleå I 

Baptistförsamling beslutar då att tillskriva Luleå II Baptistförsamling och säga att de inte 

finner sig kunna göra mer angående de önskemål som satts upp.103 1911 sänder Luleå I 

Baptistförsamling en fråga till Luleå II Baptistförsamling om de vill återförenas,104 vilket 

verkar vara deras sista försök till återförening. Svaret har inte återfunnits men det verkar ha 

varit ett nekande svar eftersom Luleå I Baptistförsamling sedan inte pratar mer om frågan. 

 

Sammanfattningsvis angående relationen mellan Luleå I och II Baptistförsamling så verkar 

initiativet och viljan att återförenas främst ha funnits hos den första församlingen. Det var den 

som lidit brist av medlemsminskning och framstående personer som lämnat församlingen och 

det är möjligtvis en anledning till att frågan var ytterst relevant för dem. Utbrytargruppens 

vredesmod över hur församlingen handlat innan deras utträde är uppenbart långlivat och de 

har en mycket strängare inställning till hur församlingslivet ska ordnas och har därför svårt att 

acceptera Luleå I Baptistförsamlings fortsatta verksamhet.  

 

                                                
100 Protokoll fört vid möte med ”Kommittén för återförening”. 1/6 1910, Arkiv 651, vol 4 FV, § 2. 
101 Protokoll fört vid möte med ”Kommittén för återförening”. 1/6 1910, Arkiv 651, vol 4 FV, Norrbottens Baptistmission, 
Arkivcentrum Norrbotten, § 3. 
102 Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. 15/8 1910, Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, Arkivcentrum 
Norrbotten, § 4. 
103 Ibid (1910), § 2  
104 Protokollsbok 20/2 1911, § 1.  
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Vad hände med utbrytargruppen? 

Återvändare 

Redan 1912 återvänder de första medlemmarna från Luleå II Baptistförsamling till Luleå I 

Baptistförsamling. De som begär återinträde är Augusta Karlsson och Edla Eriksson.105 De 

hälsas välkomna tillbaka med glädje. Under samma år finns Augusta Karlsson med i vissa 

förtroendeuppdrag. Hon är biträdande ansvarig vid ett bönemöte106 och sitter med i en 

kommitté som ska planera ett ungdomsmöte.107 Det verkar således vara relativt enkelt för 

Augusta Karlsson och Edla Eriksson att återvända. Under de undersökta åren, det vill säga till 

och med 1915, så återkommer båda namnen i protokollen men inte i närheten av lika ofta som 

de gjorde innan utträdet 1908. Detta kan bero på att det fanns ett visst avvaktande eller så 

fanns deras engagemang på annat håll, exempelvis i ungdomsföreningen. 

 

1914 anmäler nästa medlem sin önskan om att inträde i församlingen. Detta är Johan Sundvall 

som likt Augusta Karlsson och Edla Eriksson fanns med i den ursprungliga utbrytargruppen. 

När församlingsmötet behandlar denna fråga så beslutar man att ta ett principbeslut för att 

veta hur man ska hantera frågan ifall fler vill återgå från Luleå II Baptistförsamling. 

Principbeslutet blir att tillsätta en kommitté som besöker personen som vill ingå i 

församlingen och sedan får personen i fråga närvara på ett församlingsmöte och personligen 

berätta om sin uppfattning.108 Kommittén föreslår att Johan Sundvall ska få återkomma vilken 

bifalls av församlingen.109 Johan Sundvall närvarar på det kommande församlingsmötet där 

han tar till orda och uttalar sin önskan att återkomma till församlingen samt ber om ursäkt för 

att han handlat orätt.110 

  

Under 1914 kommer sju personer från Luleå II Baptistförsamling som vill ansluta sig till 

församlingen. Oavsett om personerna varit medlemmar i Luleå I Baptistförsamling tidigare 

eller ej så tillsätts en kommitté och personerna får sedan komma till församlingen och förklara 

sin önskan att inträda i församlingen. De medlemmar som varit en del av utbrytargruppen ber 

varje gång om ursäkt, vilket givetvis de medlemmar som aldrig varit med förut inte gör. Även 

                                                
105 Protokollsbok, 29/9 1905-21/4 1912. 21/4 1912, Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, Arkivcentrum 
Norrbotten, § 2.  
106 Protokollsbok, 6/5 1912 -13/9 1920. 2/9 1912, Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, Arkivcentrum Norrbotten, 
§ 4.  
107 Protokollsbok 19/10 1912, § 8.  
108 Protokollsbok 15/6 1914, § 2. 
109 Protokollsbok 30/6 1914, § 4. 
110 Protokollsbok 5/7 1915, § 1. 
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1915 begär sju personer att få gå med i Luleå I Baptistförsamling. Samma förfaringssätt gäller 

för dessa. Alla medlemmar som begär inträde under dessa blir dock godkända inträde och 

hälsade välkomna till församlingen. Vid årsskiftet 1915/1916 har nio medlemmar ur 

utbrytargruppen återvänt till församlingen varav åtta har begärt inträde direkt från Luleå I 

Baptistförsamling men en kommer från Råneå församling och behöver således inte gå igenom 

samma granskning vid inträdet.111  

 

Återinrättningen av återvändarna 

De som återvänt verkar mottas med förtroende för flertalet av de sätts omgående i olika 

förtroendeuppdrag. I juli 1914 återvänder Edvin och Hulda Åhlander till församlingen112 och 

vid årsmötet 1915 väljs Edvin Åhlander till församlingens sekreterare.113 Vid samma årsmöte 

väljs Edla Eriksson till revisorssuppleant.114 Vid årsmötet 1916 väljs Edvin Åhlander till 

diakon115 vilket är ett av de mest hedersfyllda uppdragen i församling och det är ett uppdrag 

som inte är tidsbegränsat utan vid intagning som diakon blir man det för alltid. Att en från 

utbrytargruppen väljs in till den andliga ledningsgruppen för församlingen kan ses som ett 

lyckligt slut där försoning har uppnåtts mellan Luleå I Baptistförsamling och de som en gång 

gått ur. Vid samma möte väljs Augusta Karlsson till vice söndagsskoleföreståndare, Edvin 

Åhlander väljs även till sekreterare och Augusta Karlsson och Hulda Åhlander väljs in i 

festkommittén.116 De återvändare som innan utträdet hade aktiva roller i församlingen har 

således återigen blivit aktiva. 

  

                                                
111 Protokollsbok, 6/5 1912 -13/9 1920. Arkiv 414, vol 1 AIa1, Luleå Baptistförsamling, Arkivcentrum Norrbotten.   
112 Protokollsbok 12/7 1914, § 2.  
113 Protokollsbok 5/1 1915, § 5. 
114 Ibid (1915), § 5. 
115 Protokollsbok 6/1 1916, § 5.  
116 Protokollsbok 6/1 1916, § 9. 
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Sammanfattande diskussion 
Uppsatsen har visat att den utbrytargrupp som lämnade församlingen 1908 bestod av nitton 

personer med olika socioekonomisk bakgrund och att majoriteten av utbrytarna var kvinnor. 

Det var en grupp med varierande åldrar och gruppen bestod både av gifta par och av 

ensamstående kvinnor. I detta avseende stämmer utbrytargruppens sammansättning väl 

överens med Sven Lundqvists avhandling som visar på att frikyrkan under 1900-talets början 

hade en stor social spridning och ett överskott på kvinnor. Uppsatsen har också visat att 

utbrytargruppen bestod av en rad bärande medlemmar i församlingen vilket pekar på att 

utträdet var en väldigt stor händelse i församlingens historia. Faktumet att gruppen till stor del 

bestod av kvinnor är ett faktum värt att uppehålla sig vid. Detta föreslår att kvinnorna inom 

Luleå Baptistförsamling var aktiva i sitt kristna liv och ansåg sig äga tillträde till Gud och till 

en egen vilja och kallelse. Detta är givetvis anmärkningsvärt i den tid som de levde i då 

kvinnor inte hade rösträtt och i många avseende av förpassade till hemmets stängda vrå.  

 

Undersökningen av materialet och den efterföljande analysen har visat att kvinnorna i Luleå 

Baptistförsamling inte hade några formella restriktioner från att ha fullt tillträde till alla 

församlingens uppgifter och delar. Det finns dock tydliga avgränsningar kring vad en kvinna 

eller en man gör i församlingen under denna tid. Kvinnorna sköter mycket av det rent 

praktiska arbetet men har också visa andliga uppdrag såsom att vara med i olika dop- och 

uteslutningskommittéer vilket innebär att kvinnor ändå ansågs ha ”andlig klarhet” för att 

kunna göra en bedömning av människors lämplighet att gå in i församlingen (eller bli 

uteslutna ur församlingen). Det finns dock en tydlig koppling mellan genus och hur de olika 

uppdragen i församlingen fördelades. Det är kvinnor och mäns sociala relationer som styr hur 

uppgifter fördelas. Kvinnor skickas för att besöka kvinnor och män besöker män, något som 

pekar mot att det fanns en tydlig uppdelning mellan könen och att det mest lämpliga var att 

kvinnor besökte andra kvinnor. Det finns även ett genuskontrakt där vissa uppgifter endast är 

betraktas vara lämpade för män och dessa roller är ofta de ledande rollerna såsom 

föreståndare, sekreterare och kassör. De uppgifterna som kvinnorna främst är lämpade för är 

de omsorgsfulla uppgifterna och de uppgifter som liknar kvinnors roll inom hemmet såsom 

städning, matlagning och värdinneskap. De genuskontrakt som finns inom församlingen är 

således i hög grad påverkad av de generella genusförhållandena under denna tid. 
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Även om kvinnor i realiteten inte besatt de ledande positionerna inom församlingen som 

verkar församlingen i grunden präglas av en tanke där alla människor är lika inför Gud och 

där alla har en uppgift att tjäna Gud på något sätt. På detta grundar sig den kallelsetanke som 

Gerd Snellman beskriver. En liknande tanke föreslår jag finns inom Luleå Baptistförsamling 

vid denna tid. Kvinnor har en kallelse, kan inte samma som männen men ändock en kallelse. 

Detta leder till att kvinnor kan uppleva att Guds tilltal är att de ska bryta sig ur en församling 

och starta en ny, trots att det kanske är en uppgift som går utanför de vanliga uppdragen för en 

kvinna vid denna tid. Kallelsetanken kan ge kvinnorna en legitimitet av religiös karaktär som 

är svår att motsäga.  

 
Uppsatsen har även visat att skälen till utträdet dels uttrycktes i brevet till distriktsföreningen 

men också uppmuntrades av den församlingstukt som drevs i församlingen åren innan 

utträdet. De brev som utbrytargruppen skrev till distriktsföreningen har visat att de uttryckta 

skälen till utträdet var att kyrkolokalen användes till icke-kristna konserter och föreläsningar, 

att man idkade försäljning i gudstjänstlokalen samt att man bjudit in en socialist som predikat. 

Dessa lärofrågor var, kan man påstå, av yttersta vikt för utbrytargruppen och de verkar, i 

mycket högre utsträckning än Luleå I Baptistförsamling, ha sett dessa frågor som avgörande 

för församlingens renhet och trohet till Gud. Denna uppsats har ingen egentlig förklaring till 

varför utbrytargruppen var mer aggressivt anti-socialistisk än övriga i församlingen, mer än 

Ferrés predikan om väckelsen i Ryssland. Detta skulle dock vara intressant att undersöka 

vidare, exempelvis genom att jämföra den sociala spridningen inom utbrytargruppen med den 

i den kvarvarande församlingen. 

 

Utbrytargruppens fokus på lärofrågor går at koppla till Geertz och Lundmarks ordningsteori. 

Vid betraktandet av utträdet har utbrytargruppen fokuserat på en rad ritualer eller symboler 

som man tillskriver oerhört stor vikt. Detta kan delvis förklaras med att de, med hjälp av 

Bibeln, motiverat detta som viktiga lärofrågor och där ett kristet förfaringssätt var nödvändigt. 

Dessa begrepp går dock även att koppla till de olika ordningsbegreppen. Utbrytargruppens 

fokus vid just lärofrågor var ett sätt att dels göra sin egen grupp ”ren” och ha en grupp som 

inte står bakom den synd som man ansåg pågick inom Luleå I Baptistförsamling. De religiösa 

symbolerna används i detta avseende för att skapa den lilla ordningen i rummet där dessa 

lärofrågor fungerade som en del i gruppens strävan efter renlärighet och renhet inom sig 

själva. Bildandet av en egen församling där dessa lärofrågor och symboler bevaras är också 

ett sätt att skapa den lilla ordningen över tid, där man genom en församlingsbildning befäster 
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dessa lärosatser genom att bygga en församling på den grunden. Utbrytargruppens religiösa 

symboler i form av lärosatser går dock inte att tydligt koppla till ordningsskapande på det 

stora planet, varken i tid eller rum. Detta tycks i och för sig inte så konstigt om man betänker 

att det är ett ganska småskaligt perspektiv när nitton personer lämnar en församling i en liten 

stad som Luleå. Deras ambitioner tycks inte sträcka sig bortom att få ordning i det lilla 

perspektivet.  

 

Som undersökningen pekat på fanns en stark församlingstukt under åren föreliggande utträdet. 

Till skillnad från i församlingar där en majoritet försöker tämja en minoritet genom 

uteslutningar och församlingstukt så drivs församlingstukten i Luleå Baptistförsamling under 

denna tid av en minoritet. När denna minoritet inte tycker att församlingen utvecklas åt det 

håll de önskar så leder det till utträdet för att bilda en församling som kan enas inom de 

lärofrågor de finner viktiga. Att gruppen som lämnade församlingen var drivande för den 

stränga församlingstukten går också att se i faktumet att Luleå I Baptistförsamling fortsätter 

med de aktiviteter som utbrytargruppen fann oriktiga efter att utträdet skett. Owe Kennerbergs 

tes att likriktning är möjlig konsekvens av församlingstukt verkar stämma på utbrytargruppen 

då deras utträde delvis tycks grunda sig på en ovilja att finnas kvar i en församling där 

åsikterna är spridda.  

 

Hur utträdet påverkade den kvarvarande församlingen förstås bäst genom en analys av både 

utbrytargruppens funktion inom församlingen, som redan nämnts, men också genom en 

förståelse av församlingens struktur under denna tid. Församlingen var präglad av ett väldigt 

livsnära förhållande mellan medlemmar vilket också ökar församlingens vikt för 

medlemmarna. Vissa av utbrytargruppens medlemmar var tydliga bärare av församlingen, 

exempelvis Hugo Flodmark i sin roll som kassör och Augusta Karlsson i sin mångfacetterade 

roll. Augusta Karlsson är en av de mest aktiva kvinnorna under de tio år som undersökt men 

värt att komma ihåg är att det kan ha funnits andra kvinnor både inom utbrytargruppen och 

utom den som var lika aktiva men vars uppgifter inte var sådana att de protokollfördes. 

Uppsatsen har visat att församlingen påverkades av utträdet både genom Ferrés uppsägning 

men också den stämningen som går att utröna i protokollen från tiden efter utträdet. I Luleå I 

Baptistförsamlings relation till Luleå I Baptistförsamling kan man också finna en mjukare 

inställning. Detta antyder att Luleå I Baptistförsamling är de som tagit skada av utträdet. Det 

är Luleå I Baptistförsamling som tappat medlemmar och kraft medan Luleå II 

Baptistförsamling vunnit en församling där deras lärofrågor och ideologier får styra. 
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Med det material som denna uppsats baseras på har det inte funnits många fingervisningar 

mot vad som hände med Luleå II Baptistförsamling. Det som går att kartlägga är vilka som 

återvänder till församlingen åren efter utträdet och de som återvänder under de sju följande 

åren är nio personer. Utöver dessa nio begär även medlemmar från Luleå II Baptistförsamling 

inträde i församlingen som inte varit medlemmar innan utträdet. Församlingen beslutar att 

dessa medlemsansökningar bör gå genom en kommitté samt att de som varit med vid utträdet 

ska redogöra för sin nuvarande ställning (underförstått att de ska be om ursäkt) är ett sätt för 

församlingen att markera den skada som orsakats dem på grund av Luleå II Baptistförsamling. 

Det var alltså inte alldeles enkelt för återvändarna, en finns skepsis verkar ha funnits 

inledningsvis. Församlingen verkat dock ha tagit medlemmarnas ursäkter på allvar och en 

försoning måste ha skett eftersom några av utbrytargruppens medlemmar snart väljs in på 

ledande positioner i Luleå I Baptistförsamling. 

 

Resultatet i denna uppsats är inte generaliserbart i det avseende att undersökningen endast 

utgör en fallstudie. Slutsatsen att kvinnor kunde kliva i större skor på grund av en Guds 

kallelse är en tes som skulle kunna gå att testa på andra församlingar där kvinnor funnits i 

ledande ställning. Slutsatsen om församlingssynen som avgörande för hur stor påverkan en 

schism får är också en tes som skulle gå att undersöka vidare med andra församlingar.  

 

Sammanfattningsvis har uppsatsen syftat till att kartlägga utträdet ur Luleå Baptistförsamling 

1908, dess konsekvenser och vad som hände med utbrytargruppen. Uppsatsens slutsatser är 

att utträdet skedde som en konsekvens av en strävan efter liktänkande i församlingen och 

ordning genom fokus på vissa viktiga lärofrågor. Utträdesgruppen stärktes av pastorns starka 

församlingstukt, hans agitation mot socialism samt den kristna kallelsetankens tillåtelse för 

kvinnor att ta initiativ. Uppsatsen påvisar att utträdet slog hårt mot församlingen på grund av 

att utträdesgruppen var bärande inom församlingen innan, dess intima syn på församlingen 

och deras inställning mot sin egen församling och Luleå II Baptistförsamling efter utträdet. 

Avslutningsvis har uppsatsen också kartlagt vilka som återvände till församlingen. Vad som 

hände med övriga medlemmar går inte att utröna med uppsatsens material men är ett ämne för 

vidare studier.   
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