De ”riktigt kristna”, deras ”wänner” och ”motståndare”
− en lokal- och frikyrkohistorisk studie av Askers baptistförsamlings
identitet och mentalitet, 1858−1887

Abstract
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The purpose of this work is to do a qualitative study of the identity of the Baptist
congregation in Asker and the mentality which is created in that congregation
during the period 1858–1887. The question at issue concerns the content, the
creation, the continuity, the changes, the rate of exclusion, the expressions, etc
of the identity and the mentality.
The dissertation is divided into five parts: Part one (chapter 1–2) includes
issues of theoretical and methodological interest. The purpose of part two
(chapter 3–5) is to give some background information, to sketch the landscape in
which the Baptist congregation of Asker is placed. Part three (chapter 6–13) is
the main part of the dissertation, in which the results of the study of the eight
selected areas are presented and analysed. Part four (chapter 14–15) is the part
where the results of the studies of the different areas are put together and the
whole picture of the identity and mentality of the congregation is presented. The
conclusion is that the identity is constructed out of two kinds of relations, an
inner religious and several outer relations, such as the Lutheran state church, the
society, the history and so on. These relationships construct the identity. The
congregation mediate their identity through preaching, through special
institutions and through the normative common life of the congregation. The
mentality of the congregation is characterized by spiritual rationality, dualistic
thinking, insecure security, limited democracy, and assured faith and efficiency
In the last fifth part we find some words for further study and thinking, two
appendixes and the list of sources and literature.
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Förord
Jag kan tänka mig att känslorna, som infinner sig när man blivit klar med sitt
avhandlingsprojekt, liknar de som en maratonlöpare har just efter målgång. Man
är trött, mycket trött, men samtidigt tillfredställd och litet stolt över att man klarat av det. Tröttheten kommer av att man hållit på länge och i slutet har man
tvingats lägga på en spurt för att nå målet. Som alltid blir tiden knapp i slutet.
Tillfredställelsen och stoltheten kommer av att man gjort det man ska, att all den
ansträngning man lagt ned gett resultat och att man har genomfört det man ska.
Det känns helt enkelt bra att nått målet. För maratonlöparen, och för avhandlingsskrivaren, kan dock ännu en känsla smyga sig på, känslan av att man nog
kunde ha gjort det litet bättre. När man ser resultatet och sin egen insats kan den
känslan komma smygande. Löparen kunde gjort ett annat träningsupplägg eller
haft en annan taktik i loppet, tränat litet mer och ansträngt sig ytterligare litet.
För forskaren kan liknande känslor komma av att det alltid finns en bok till eller
ett dokument till som man borde tagit med. Det finns alltid ytterligare en aspekt
som kunde ha beaktats och gjort resultatet ännu litet mer fullkomligt. Jag tänker
nu försöka skjuta den typen av känslor åt sidan och njuta av ett fullbordat verk
och ett genomfört projekt. Tacksamheten och glädjen över det åstadkomna
måste få styra. Det betyder inte att det inte kunde gjorts bättre, men för mig får
denna licentiatavhandling vara god nog och jag är glad och tacksam för att jag
fått möjligheten att genomföra detta forskningsprojekt.
Jag har trivts med möjligheten att läsa, analysera och strukturera. Det har
gett mig kunskaper, främst om Askers baptistförsamling, men inte bara om den,
utan även om mina egna frikyrkliga rötter och om hur jag själv och frikyrkan
fungerar än idag. Frågorna som ställts till källmaterialet går att ställa till dagens
frikyrklighet, som jag själv är en del av. Det har känts som om det inte bara är
jag som ställt frågor till mina frikyrkliga förfäder i Asker (om än inte biologiska,
så andliga), utan som om de också ställt frågor till mig. Tidsavståndet skapar intressanta spänningar. Min förundran och förfäran över hur de handskas med tillvaron vänds även till frågor om hur det är i vår tid. Det är inte säkert att det var
bättre förr, men det är heller inte säkert att det alltid var sämre.
Avhandlingsarbetet har varit värt all möda och jag är tacksam för att jag fick
möjligheten. En mängd människor har varit behjälpliga och möjliggjort det. Jag
känner en stor tacksamhet till alla de människor som varit med under olika etapper under detta akademiska långlopp. Den sträcker sig alltifrån min tidigare lärare i kyrkohistoria, numera biskop Carl-Axel Aurelius, som en gång lockade in
mig på den kyrkohistoriska banan och alla som jag i min forskning mött sedan
dess. Jag är tacksam för alla uppmuntrande tillrop på vägen. Jag vill tacka fil. dr.
Göran Sahlberg för att han fann mig och Eva-Lisa Laxholm ”värdiga” att ta oss
an en del av det frikyrkohistoriska projektet vid Örebro Teologiska Högskola
2003, som är bakgrunden och starten till denna avhandling. Jag vill även säga
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mitt tack till Frikyrkliga forskningsrådet och Stiftelsen C. E. Wikströms minnesfond för stipendiet i samband med det projektet, liksom till Eva-Lisa för det
fantastiskt roliga samarbete vi hade i det projektet. En tacksam tanke skänker jag
åt alla de serviceinriktade medarbetare jag mött på olika arkiv, främst vid Arkivcentrum i Örebro, utan vilka projektet inte skulle ha varit möjligt. Alla mina
kollegor på Götabro bibelskola som uppmuntrat mig till detta, fast det skapat
problem för dem i deras arbetssituation p.g.a. mitt friår är värda sitt tack. Ett särskilt tack till min f.d. chef Nils Norburg som var med och ordnade friårsmöjligheten och hela tiden uppmuntrat mig i min forskning.
Ett mycket speciellt tack vill jag rikta till docent Björn Svärd för all den
uppmuntran han hela tiden givit mig för det arbete jag presenterat för honom, för
att han tagit sig tid att läsa delar av mitt material och kommit med konstruktiva
förslag till förbättringar. Jag önskar ibland att jag ”utnyttjat” honom ännu mer.
Ett stort tack måste jag också rikta till Askers baptistförsamling, som ställt
sitt arkivmaterial till mitt förfogande. Ett särskilt tack riktas till den historiegrupp som arbetar inför församlingens 150-årsjubileum och Lars Ernestam, som
ställt privat material till mitt förfogande, samt fungerat som samtalspartner i
projektets slutskede.
Tre personer har varit med under hela den här processen; Håkan Sunnliden
och jag har arbetat parallellt alltsedan C-nivå och det är alltid skönt att slippa
vara ensam på vägen. Det går lättare om man är två på väg mot samma mål.
Tack för ressällskapet, det känns bra att få gå i mål samtidigt! Min handledare
Kjell O. Lejon är värt det största tacket av alla. Hans tro på mig och den generositet han visat i samband med avhandlingsprojektet är enorm. Tack för stöd,
hjälp, uppmuntran och all den tid du har lagt ned för vår skull under resans
gång! (Jag vill även tacka docent Edgar Almén som tog oss under sina vingars
skugga, när Kjell under ett år var gästprofessor i USA.) Slutligen måste ett lika
stort tack som till Kjell riktas till min fru Anita, som hela tiden stöttat mig i min
strävan. I slutspurten har hon lagt i stort sett all ledig tid på korrekturläsning av
manuskriptet, för att få bort de största språkliga grodorna. Tack för tilltro, uppmuntran och framförallt den kärlek du har till mig.
Grönbo, Lindesberg
i december 2006
Mats Larsson
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DEL I.
UTGÅNGSPUNKTER OCH
ÖVERVÄGANDEN

13

14

1. Utgångspunkter och ramar
Under läsåret 2003/04 hade jag förmånen att tillsammans med Eva-Lisa Laxholm vara en del av det frikyrkohistoriska forskningsarbete som pågått sedan år
2000 på Örebro Teologiska Högskola. Vårt delprojekt behandlade Askers baptistförsamling under andra hälften av 1800-talet. Arbetet handlade om att tydliggöra av olika aspekter hos Askers baptistförsamling vad gäller teologi, praxis,
identitet och mentalitet. Studien ingick i ett frikyrkligt forskningsseminarium
inom Örebro Teologiska Högskola under ledning av docenten i kyrkohistoria
Björn Svärd och fil dr Göran Sahlberg i samarbete med Läsaren – centrum för
väckelsehistoriska studier på Örebro Missionsskola. Projektets omfattning var
begränsat och flera frågeställningar och områden finns kvar att utforska. Därför
är det en glädje för mig att genom detta avhandlingsarbete få fortsätta och fördjupa de studier och den forskning vi fick utföra då, inom Forskarskolan Identitet och pluralism vid Linköpings Universitets Institution för religion och kultur.

1.1. Valet av forskningsobjekt
Att valet föll just på Askers baptistförsamling kan ses litet som en tillfällighet.
Det finns i Sverige ett stort antal frikyrkoförsamlingar som skulle kunna ha
valts. Det hade varit möjligt att göra ett liknade lokalhistoriskt studium på
många av dessa.1 Hur resultatet då skulle ha sett ut vet vi inte och kommer inte
att få veta, om ingen väljer att göra ett liknande studium på någon av dessa. Vi
valde Asker då och jag har valt att fortsätta med Asker nu. Anledningen till vårt
val då var bl.a. att församlingen bildades så pass tidigt, vilket kunde ge intressanta inblickar i tidig baptism på lokalnivå, och att den växte kraftigt och blev
en relativt stor baptistförsamling på landsbygden. Ett annat skäl var det tillgängliga materialet, som var tämligen omfattande och lättillgängligt, då det fanns
samlat vid Arkivcentrum i Örebro. Församlingen valdes alltså inte utifrån en
förhandskunskap om att församlingen skulle vara en typisk baptistförsamling,
inte heller med vetskapen om att den skulle vara en a-typisk. Det är något som
senare jämförande forskning möjligen kan utvisa.2

1.2. Syfte
Historieämnet, även ämnet kyrkohistoria, kommer ofta så lätt att handla om de
stora sammanhangen. Bilderna är hämtade från maktens korridorer, där maktens
1
2

Se nedan ” Lokalhistoria”.
Ytterligare en bidragande orsak i inledningen till det frikyrkliga forskningsprojektet av
valet av Asker var det tänkta samarbete med Egil Johansson vid Umeå universitet, där
han tidigare i sin forskning kartlagt notiser i husförhörsprotokollen rörande läskunnighet
och nu inriktade sig mot doppraxisen. Vi fick del av ett material, där han kartlagt avvikande dopsed bl.a. i Askers socken. Nu blev inriktningen på studiet ett annat, men valet
av Askers baptistförsamling stod kvar.
15

män (för det är ju mest män) fattar de viktiga och avgörande besluten. Det är de
stora tänkarna och de karismatiska ledarna i de centrala sammanhangen som
hamnar i historiemanegens strålkastarljus. Men historien består inte endast av
föreställningens stjärnor. Även de vanliga människorna en bra bit från ljuskäglans centrum är en del av det vi kallar historien. De har också sina liv, uppgifter
och tankar. Även de formar och formas av det sammanhang de befinner sig i.
Sådana människor fanns i Asker under 1800-talets andra hälft. Människorna i
baptistförsamlingen har för en stund fått komma fram i ljuset. Självklart hamnar
en hel del ljus på ”stjärnan” pastor Claës Fredrik Pira, men jag vill framför allt
lyfta fram tankarna, stämningarna, frågorna och självbilden hos hela ensemblen.
Det är det som mitt arbete egentligen handlar om. Det handlar om att se helheten, den gemenskap som utgör Askers baptistförsamling. Det är det gemensamma tänkandet och handlandet som är målet för undersökningen, men detta
bärs självklart av individer, människor av kött och blod. Församlingskollektivet
kan inte tänka men människorna i dess gemenskap tänker och handlar just för att
de tillhör kollektivet.
Dessa människor har sina frågor kring livet, men formulerar också svar. De
tänker kring sig själva och formar en identitet och en mentalitet eller egen kultur
i sitt lokala sammanhang. De ser på sig själva i ljuset av den stora berättelsen
och av det lilla universum där Asker och baptistförsamlingen finns i centrum.
De lever och verkar, föds och dör, men de gör det tillsammans i ett sammanhang
präglat av en identitet, av en kultur och av en viss mentalitet.
För mig är baptistförsamlingen i Asker samtidigt att se som en släkting, en
förfader till dagens frikyrklighet som jag själv är en del av. Det finns band bakåt
i tiden och på så sätt är dagens frikyrklighet ett barnbarn till 1800-talets väckelse. Projektet blir ett slags ”kollektiv släktforskning”, ett beskrivande av också
mina rötter, fastän jag inte har några biologiska band till Askers Baptistförsamling.
Dessa människor lever i en intressant tid. I deras samtid börjar det svenska
samhället omdanas på ett antal områden. Det sker en omorganisering på landsbygden i och med det laga skiftet. Industrialisering och urbanisering börjar ta
fart. Möjligheten till det stora uppbrottet i form av emmigration till Amerika
ryms också under tidsperioden. Men också på det religiösa området tar förändringarna fart. Genom att den svenska religiösa kartan börjar förändras, så blir det
sprickor i den svenska enhetskulturen vilken haft den svenska lutherska kyrkan
och dess bekännelse som en sammanhållare allt sedan 1500-talet. De första små
tecknen på den pluralism vi ser idag ser då dagens ljus. I denna tid bildas Askers
baptistförsamling. De är alltså med och skapar pluralism i ett förut tämligen enhetligt samhälle. De är med i en process av omdaning av det svenska samhället
och är kanske t.o.m. viktiga för att ett begrepp som pluralism överhuvudtaget
skall ha någon betydelse i relation till Sverige och dess kultur. Askers baptistför-
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samling finns i begynnelsen av den tid då den religiösa valfriheten tilltog (och
kanske sekulariseringen började på allvar).3
Syftet med arbetet kan sammanfattas som att göra ett kvalitativt studium av
Askers Baptistförsamlings självbild eller identitet och den mentalitet som skapas
i församlingen under dess 30 första år. Syftet är deskriptivt och hermeneutiskt,
inte hypotesprövande eller jämförande. Frågeställningen rör identitetens och
mentalitetens innehåll, tillblivelse, kontinuitet, förändring, exklusionsgrad och
uttrycksformer m.m. i den lokalhistoriska frikyrkokontext som utgörs av Askers
baptistförsamling.4

1.3. Teoretisk ram
När det gällde strategin för projektet ”Frikyrkans historia” angavs inriktningen:
”Frikyrkohistorisk forskning i riktning mot ett samlande kyrkovetenskapligt perspektiv inom vilket flervetenskapliga metoder med olika problemställningar kan
sammanföras.”5
Denna avhandling delar denna syn och är ett fortsatt uttryck för den. Dess
grund är ett kyrkohistoriskt perspektiv. Arbetet behandlar dock ett område som
måste kännetecknas av flervetenskapliga metoder, perspektiv och begrepp för att
göra materialet rättvisa. De olika vetenskapernas perspektiv är i mångt och
mycket överlappande, även om divergerande begreppsapparat används, men de
olika perspektiven fungerar självklart även kompletterande.

1.3.1. Frikyrkohistoria
Eftersom detta arbete rörande Askers baptistförsamling berör ett frikyrkohistoriskt område måste självklart begreppet frikyrka söka definieras. Ordet frikyrka
är ett begrepp som är sprunget ur ett motsatsförhållande. Frikyrkobenämningen
har en dubbel motpol i form av Svenska kyrkan:
Ur organisatorisk synvinkel. Det första motsatsförhållandet rör sig på ett organisationsmässigt plan. Frikyrkorna såg sig som fria gentemot den svenska staten,
vilket inte Svenska kyrkan varit historiskt sett. Det dröjde länge innan den stora
majoriteten av frikyrkor ens vinnlägger sig om att bli erkända samfund av den
svenska staten (Metodistkyrkan undantagen).
Ur ecklesiologisk synvinkel. Det andra motsatsförhållandet är av teologisk art
och är egentligen grunden till det förra. Frikyrklig ecklesiologi skiljer sig från
svenskkyrklig. Då Svenska kyrkan företräder en folkkyrklig tradition, så står
begreppet frikyrka också i motsats till just detta. Frikyrkan har en betoning på
personlig omvändelse och tro, och när det rör sig om en församling i baptistisk
3
4
5

Stier 2003, s. 33.
Roth 2003, s. 23.
Ansökan fortsättningsprojekt inom området ”Frikyrkans historia och mission”, s. 3.
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tradition även om dop som ett medvetet val av den enskilde troende. Församlingen i Asker definierar sig själva i den första protokollsboken som Herrens
troende o döpta Församling i Asker.6 Att församlingen är Herrens egen innebär
att man inte kan acceptera statlig inblandning. I ett dogmhistoriskt perspektiv
betecknar alltså frikyrkan den gemenskap av människor som gjort ett personligt
val att tillhöra Jesus Kristus och församlingen. Man kan se frikyrkan som ”den
personliga bekännelsens kyrka”.7 Frikyrkans väsen är alltså dess betoning på
personligt ställningstagande och tro. ”Tillhörigheten till en frikyrka kräver på ett
helt annat sätt än i en nationell statskyrka ett personligt ställningstagande gentemot majoriteten. Samtidigt är det ett ’jag’ som frivilligt valt att existera i ett
synligt ’förbunds-jag’.”8 Detta är det som ytterst anses konstituerande för dess
existens. Det är en gemenskap begränsad av kravet på bekännelse (och dop) ur
teologisk synvinkel.9
Ur spiritualitetssynvinkel. Det tredje motsatsförhållandet, om än inte lika entydig, härrör sig ur hur det kristna livet utlevs i den frikyrkliga gemenskapen,
vad som är ”frikyrkans själ”. Samtliga frikyrkor är historiskt att beteckna som
evangeliska, eller t.o.m. evangelikala, vilket är ett snävare begrepp. Den brittiske
historikern D. W. Bebbington har undersökt evangelikalismen och kommit fram
till följande kännetecken: ”Conversionism”, ”activism”, ”biblicism” och ”crusicentrism”. Samtliga dessa kännetecken relaterar han till rubriken ”Preaching the
Gospel”, som det som konstituerar evangelikalismen. Det är den aktiva förkunnelsen av det bibliska budskapet om korset med syfte att människor skall vända
6
7
8

9
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Protokolls-Bok, s. 1
Cedersjö 2001, s. 56 (se även s. 114).
Spjuth 2006, s. 131. Spjuth lånar termen ”förbunds-jag” från Walter Breuggemann.
Samtidigt är termen i högsta grad frikyrklig till sin natur och förekommer i frikyrkliga
namn såsom Missionsförbundet och Helgelseförbundet. Ordet förbund är även ett bibelteologiskt begrepp för att beteckna förhållandet mellan Gud och hans folk, vilket säkerligen fanns med i de frikyrkliga samfundens val av namn.
Giddens 2003, s. 451–452. Inom sociologin definierar man olika religiösa grupperingar
med begreppen Kyrka, sekt (Troeltsch), denomination /samfund och kult (Becker).
Kyrka: en stor och väletablerad religiösa sammanslutning eller organisation, vilka har en
formell och byråkratisk struktur och där medlemmarna föds in organisationen.
Sekt: Ofta minde grupper med syftet att följa den rätta läran eller vägen och har oftast en
lösare organisation. Har ofta en tendens att se den etablerade religionen som korrupt och
sig själva som de sanna. Man inträder genom ett personligt aktivt val.
Denomination/Samfund: en sekt som svalnat och blivit mer institionaliserad mer än en
aktiv protestgrupp. Sekter som överlever blir nästan alltid samfund och mer respektabla i
samhället och av andra religiösa rörelser.
Kult: Löst sammansatt grupp som har den personliga upplevelsen i centrum,
Frikyrkan i dess ”ursprungliga” form som är föremålet för detta avhandlingsarbete är
med dessa begrepp att kategorisera som en sekt. Jag väljer dock ändock att tala om frikyrka utifrån ovanstående teologiska definitioner, därför att begreppet sekt är belastat av
en mängd negativa associationer i det svenska vardagsspråket.

om, som är det som är det som kännetecknar evangelikalismen och frikyrklighetens historia mer än något annat.10 Frikyrkan kännetecknas således inte endast
av vissa teologiska ståndpunkter, vilka skiljer sig från statskyrkan, inte heller
endast av en annan organisation, utan också tydligt av ett annat handlingssätt
och en annan självbild. Frikyrkan är en handlande rörelse. Den kännetecknas
och kännetecknar sig själv av sitt uppdrag och sitt handlande. De ser (eller i vart
fall såg sig historiskt sett) sig som bärare av sanningen på ett unikt sätt och detta
gav en självmedvetande och självförtroende. De menade sig vara de som förstått
vad sann kristendom var och hur den skulle uttryckas. Hela dess existensberättigande är historiskt präglat av detta. Således innebär det att lära och liv, teologi
och etik, tänkande och handling, hänger intimt samman. Frikyrkan förstås inte
bara utifrån dess teologiska ställningstaganden, utan också från dess aktiva
handlande.11 Handlandet är viktigt både på en individuell nivå och på en kollektiv. Det är både varje individs ansvar att leva ut det kristna livet, liksom det är
församlingens uppgift att göra det som helhet.

1.3.2. Lokalhistoria
Frikyrko- och väckelserörelserna kan beskrivas på olika nivåer. Den kan ses i ett
internationellt sammanhang, som en rörelse som går fram över hela världen. Det
finns tydliga band över nationella gränser. Den kan också ses på ett nationellt
plan, där den studeras på samhällelig- och samfundsnivå. Men den måste också
studeras på lokalnivå. Frikyrkan och väckelsen berör människor och vill man
därför komma åt dess väsen, identitet och mentalitet blir ett lokalhistoriskt studium nödvändigt. Björn Svärd konstaterar i sin avhandling:
Utan sådana undersökningar i botten har man enlig min mening ingen möjlighet
att bli verklighetsförankrad i sin analys av sådana fenomen som de svenska
folkrörelserna, utan tvingas förlita sig på hypoteser och antaganden. Dessutom
ger just lokalundersökningen en unik möjlighet att ingående jämföra den rörelse
man studerar med andra lokala sammanslutningar.12

10 Bebbington 1989, s. 1–19.
11 Fahlgren 2006. Sune Fahlgren har kommit till samma slutsats i sin forskning inom detta
projekt inom frikyrkohistorisk forskning på Örebro Missionsskola rörande frikyrklig förkunnelse och utvecklat det till en teori i hans avhandling Predikantskap och församling.
Utgångspunkten är att kyrkan konstitueras utifrån sina baspraktiker. Frikyrkan blir framförallt till, enligt Fahlgren, utifrån predikantskapet. Predikandet och uttrycket för predikandet är den viktigaste sociala praktiken inom frikyrkorörelsen. Predikan både skapar
”kyrkan” och är ett uttryck för den. Det frikyrkliga förkunnelsen som konstituerande kan
sedan brytas ned i tre delar: den teologiska/ideologiska strukturen, de sociala och geografiska strukturerna och spiritualitetsformerna. Själva predikantskapet innehåller hela den
situation som är predikans kontext.
12 Svärd 1987, s. 11.
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Frikyrkorörelsens bas finns på lokalplanet bestående av ”vanliga” människor.
Önskar man skapa en förståelse för denna rörelse måste man söka sig ner på det
lokalplan, där dessa människor befinner sig. Självklart lever inte dessa människor i ett vakuum, utan är att se i relation till rörelsen på internationell och nationell nivå, samt till samhället i stort och smått. Liksom studiet på dessa nivåer
behöver förankras lokalt, då rörelsens rötter finns på en lokal nivå, behöver den
lokala nivån kompletteras av det större sammanhang den lokala församlingen
befinner sig i. Men fokus i avhandlingen är just den lokala historien i det nära
sammanhanget.
Det lokalhistoriska perspektivet som akademiskt ämne är av ganska sent datum. De första kurserna gavs i Sverige på 1970-talet. Poängen är just den att inte
behandla den nationella historien. I så måtto är lokalhistoria ett ”anti-ämne”.
Man vill ta upp historien i just det begränsade och avgränsade geografiska området, för att ge ”ett vardagsperspektiv på historien”.13
Historieforskningen kan anlägga en mängd olika perspektiv på sitt material,
och det lokalhistoriska måste ”betraktas som ett at flera fruktbara vetenskapliga
perspektiv som kan anläggas på det förflutna”.14 Den lokalhistoriska
utgångspunkten innebär i första hand att studiet av Askers baptistförsamling och
beskrivningen av dess identitet och mentalitet har ett egenvärde. ”Målet med
akademisk den historieforskningen är, något förenklat, att producera ny vetenskaplig kunskap om vårt förflutna.”15Att göra en forskning kring den lokala församlingen blir ett mål i sig, därför att detta ger ny kunskap om ett outforskat område i och med att en liknande studie aldrig genomförts tidigare. Detta är att betrakta som ”traditionell lokalhistoria”.16
En fråga som blir aktuell i relation till detta är frågan om generaliserbarhet
av avhandlingens resultat och slutsatser. Här intar jag en försiktig hållning.
Även om det säkerligen finns stora likheter i självbild och tänkesätt i andra frikyrkoförsamlingar vid samma tid, är en lokal studie för begränsad för att dra
alltför stora växlar av. Däremot kan denna studie förhoppningsvis fungera som
13
14
15
16
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www.sam.kau.se/historia/lokalhistoria/ (2001-01-09).
Götlind och Kåks 2004, s. 25.
Götlind och Kåks 2004, s. 19.
Nilsson 1990, s. 9–12. I skriften teoretiserar Nilsson kring ämnet stadshistoria, vilket ju
är en form av lokalhistoria i specifik form. Nilsson skiljer mellan olika typer av lokalhistoria. Dels ”traditionell lokalhistoria” och ”äkta lokalhistoria”, där den äkta kännetecknas av att den är framsprungen ur ett behov hos den lokala befolkningen, initierad av
dem och till stor del genomförd av dem. Han framhåller att lokalhistoria är att betrakta
som studiet av en individuell företeelse. Själva studien av det lokala är ett mål i sig och
inte ett medel för att beskriva någon annan samhällsföreteelse eller för att dra generaliserande slutsatser. Ett lokalhistoriskt perspektiv som önskar generalisera kallar han för
”punktstudier” eller ”case studies”. En fjärde typ av lokalhistoria är fokuserad historia”, där det lokalhistoriska perspektivet sätts i relation till förändringar i omvärlden, en
analys av hur det lokala i relation till det regionala, nationella och/eller internationella
förändringar.

en jämförelsepunkt och utgångspunkt för andra studier, vilka då möjliggör generaliseringar. Det möjliggör också jämförelser mellan skillnader och likheter i
synsätt på personlig, lokal och samfundsnivå. Just det begränsade lokala perspektivet gör att vissa synsätt och mentaliteter tydliggörs på den basnivå som är
den svenska baptismen och frikyrkligheten, vilka sedan kan jämföras med annat
material.

1.3.4. Identitet och mentalitet
Identitetsforskning är inget nytt, men den har tagit fart på allvar i och med att
pluralismen i samhället och globaliseringen i världen ökat under de senaste årtiondena. Detta beror bl.a. på bättre kommunikationsmöjligheter och i Sverige på
den ökade immigrationen. Forskningen är tvärvetenskaplig och berör en mängd
forskningsdiscipliner, såsom filosofi, sociologi, politisk etik och teori, socialoch kulturantropologi, religionsvetenskap o.s.v.17
1.3.4.1. Begreppen
Båda begreppen, identitet och mentalitet, är breda och mångtydiga. Som i många
andra fall är det svårt att finna konsensus i begreppsanvändningen. I det följande
görs en sammanställning av mina utgångspunkter. En fördjupad diskussion förs i
kapitel 2 ”Fördjupning och verktyg”.
1.3.4.2. Identitet
När det gäller begreppet identitet är användningen som sagt mångfacetterad och
det är inte lätt att hitta en enkel definition.18 Ordet identitet kommer från latinets
idem, som har betydelsen ”densamme”. Detta betyder att begreppet ursprungligen handlar om likhet. ”Verbet ’att identifiera’ handlar om att känna igen något
på grund av att det finns vissa likheter.”19 Ofta använder vi dock det substantiva
begreppet i vardagligt tal för något tillsynes motsatt, nämligen det som är unikt
och speciellt. Denna synbara paradox är dock inte så svår att förstå med tanke på
hur vi konstruerar våra identiteter. Identiteten har aspekten, å ena sidan, av
identifiering av likheter med den grupp, kultur eller individ, som man önskar
likna eller tillhöra. Vilka ”likheter” vill man skall finnas i sättet att gestalta sitt
liv och måste finnas hos de människor som man väljer att identifiera sig med.
17 Roth 2003.
18 Stier 2003, s. 20. I litteraturen används begrepp såsom ”personlighet”, ”självuppfattning”, självbild”, självkänsla”, ”självuppskattning”, ”jag” och ”själv” ofta som synonymer till ”identitet”. Följden har blivit att samma fenomen (”identitet”) betecknats med ett
flertal begrepp (”jag”, ”självkänsla”, ”personlighet”, ”självbild” med flera), och att skilda
fenomen (”jag”, ”självkänsla”, ”personlighet”, ”självbild”) betecknas med samma begrepp (”identitet”).
19 Ulfgard, Håkan. ”Innanför och utanför i Bibelns värld – Bibelvetenskapliga aspekter på
den äldsta konstruktionen av judisk identitet, eller: Till roten av mellerstaösternkonflikten.” i Lejon 2003, s. 13.
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Det handlar också om vilka egenskaper som är mina över tid, vad hos individen
som gör att den går att känna igen vid olika tidpunkter.20 Å andra sidan, finns det
också i varje identitetsskapande också ett gränsdragande mot det som man inte
kan acceptera i relation till sin identitet eller grupptillhörighet. Ofta handlar det
alltså om det som är unikt och speciellt för det egna valet i motsats eller relation
till några andra möjliga kännetecken, eller till någon annan individ eller grupp.
Varje identitet har en positiv och en negativ sida, ett ja till något och ett nej till
något annat. Identiteten skapas just i spänningen mellan dessa poler; vad man
vill vara eller vara en del av, och vad man absolut inte vill vara eller vara en del
av. Detta visar att identiteten är relationell och blir till och meningsfull endast i
relation till något eller någon annan.21 Identiteten handlar om vem jag är, men
också om vem jag inte är; att fråga sig vilka vi är och vilka är de andra. ”Identiteten bygger alltså både på den kärna man samlas kring och på de gränser med
vilkas hjälp man avgränsar sig mot de andra.”22 Det handlar om hur man ser på
sig själv, men också hur man vill bli uppfattad och förstådd av omvärlden. Man
skulle kunna se det som ett självporträtt, där även andra konstnärer är med och
målar. Identiten är både ”självskriven” och tillskriven.23
”Identitet handlar med andra ord om hemmahörande.”24 Var känner vi oss
hemma och vad känner vi hemmastadda med. Det är vårt egen förmåga att tänka
över oss själv som möjliggör identitetsbildningen och utan denna förmåga till
självreflektion blir begreppet meningslöst.25 Identitet är knutet till vår uppfattning av och om oss själva. Vi har alla en bild av oss själva, ”om vilka vi själva
är och vad som är viktig och meningsfullt.”26. Här blir formuleringen i ord för
oss själva viktiga. Det blir viktigt att faktiskt svara på frågan: ”Vem är jag?” eller ”Vilka är vi?”
Identiteten kan vara både individuell eller en gruppidentitet. I denna avhandling är fokus på Askers baptistförsamling som grupp, vilket gör att identitetsdiskussionen rör dess kollektiva självreflektion och självbild. Inom en grupp ger
identiteten möjlighet till känslan av samhörighet och gemenskap. Den gör att
den egna gruppen kan definiera sig själv och sätta upp gränser gentemot andra.
Identitetsperspektivet gör att man inte söker definiera gruppen utifrån så som
man gör när det gäller klass, genus eller ideologi, utan man definierar dem utifrån deras egen självbild och självförståelse.27 Gruppidentiteten med dess
20
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Stier 2003, s. 17.
Stier 2003, s. 17.
Josefsson 2005, s. 32.
Stier 2003, s. 14. ”Å ena sidan är det ett självporträtt – konstnären målar en bild a v vem
man och vad han eler hon tror sig vara. Å andra sidan är andra konstnärer med och målar
porträttet – utifrån vem och vad de uppfattar att personen är.”
Ahlsmark ”Inledning” i Ahlsmark 1997, s. 9. Även McGuire talar om identitet i termer
av ”belonging” i McGuire 1997.
Stier 2003, s. 23.
Giddens 2003, s. 43.
Florén i Florén & Ågren 1998, s. 127.

markörer talar om vilka som tillhör och vilka som inte gör det, både för den egna
gruppen och de utanförstående. Gruppidentiteten svarar också ofta på frågan om
mening. Den homogena gruppens identitet är till stor del självklar, då det ofta,
inte minst när det gäller religiösa identiteter, handlar om en gemensam världsuppfattning som man tar för given.28 Gruppens identitet säger också något om
dess funktion. Som en del av gruppens identitet finns också svaret på varför den
finns till och vad dess uppgift är. Genom att tillhöra gruppen sker ett meningsskapande också för individen.29 Det gäller inte minst den religiösa gruppen. 30
För gruppen är den kollektiva identiteten en förutsättning för dess fortlevnad.
Det gäller såväl ”dess existens och reproduktion”,31 för utan denna faller den
snart samman. Vid studerandet av gruppidentiteter blir det därför viktigt att
också ibland gå ned på individnivå och se vilka och varför de väljer att tillhöra
gruppen.
När det gäller undersökning av religiösa identiteter listar Hans-Ingvar Roth
tre huvudingredienser i identitetsforskningen; individen, gruppen, doktrinerna.32
Till detta bör vi också lägga livsstilen och samspelet mellan de olika ingredienserna. Livsstilar i sig signalerar gruppidentiteter och dess innehåll. Det blir inte
minst viktigt när det gäller ett frikyrkohistoriskt arbete, då frikyrkan som vi sett
kännetecknas av aktivism och ett pietistiskt helgelsearv.33
Det är också nödvändigt att hålla ett livsåskådningsperspektiv öppet, och
söka förstå gruppens ideologi och teologi utifrån dem själva, vilket gör att identitetsforskningen här sammanfaller med det mentalitetshistoriska synsättet.
1.3.4.3. Mentalitet
Begreppet mentalitet beskrivs i Bonniers ordbok som ”sätt att känna och tänka”
eller en grupps ”anda”.34 Mentalitet handlar då om det inre klimat eller den
atmosfär som finns hos en individ eller grupp människor. Mentaliteten handlar
om livet, och tankar och känslor kring livet.

28 McGuire 1997, s. 52.
29 Stier 2003, s. 58.
30 Stier 2003, s. 70–71. När det gäller den religiösa gruppidentiteten listar Stier följande
funktioner:
Den är i sig identitetsskapande, genom sin ”sakralisering av identiteten”.
Den blir en moralisk kompass, då den handlar om ”rätt och fel”, ”gott och ont”.
Den ger en känsla av kontinuitet, sammanhang och mening, genom sin känsla at att tillhöra något större.
Den fungerar som en stark sammanhållande kraft i ett samhälle eller i en grupp.
Den starka gruppidentiteten är i sig en förutsättning för en gemensam religion.
31 Stier 2003, s. 144.
32 Roth 2003, s. 23.
33 Stier 2003, s. 75.
34 ”Mentalitet” i Bonniers lexikon 23 – Ordbok, Stockholm, Bonniers 1994, s. 338
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Inom historievetenskapen talar man om mentalitetshistoria35 som ett speciellt
sätt att arbeta. Under 1900-talets första hälft uppstod i Frankrike den s.k. Annales-skolan inom historievetenskapen. Den vände sig i första hand ”mot att de
etablerade historikerna ensidigt uppehöll sig vid det politiska ytflimret: kungar,
krig och diplomatiska förvecklingar.”36 Skolan ville åstadkomma en
fokusförskjutning från det officiella till det privata, från samhälle till individ,
från det exceptionella till det vardagligt vanemässiga, från de styrande till folket.
Genom att fokusera på det ”anonyma, kollektiva och sociala” och inte på de lysande stjärnorna tonar man ner de enskilda människornas betydelse. Detta leder
däremot inte nödvändigtvis till att förståelsen för de enskilda människorna
minskar, utan istället kan förökas.37 ”Intresset riktades om från spektakulära händelser och handlingar mot det som fortgår årtionde efter årtionde, ja sekel efter
sekel och mot vanemässiga beteenden.”38 Man önskade, genom att studera
människors praktiker, komma åt också deras tänkande eller mentalitet.
Det handlar dock inte om ”att söka efter något freudianskt omedvetet utan istället om ”att utgå från människors medvetande, dvs. från medvetna formuleringar
som uttryck för individens tankar.”39 Mentalitetshistorians stora fördelar ligger
35 Jarrick 1987, s. 158–160 och Florén i Dahlgren & Florén 1996, s. 160–165. Skolans
främsta företrädare var Strassbourghistorikerna Marc Bloch och Lucien Febvre, som
grundade tidningen Annales 1929. Dessa båda kan ses som grundare av det som idag
kallas mentalitetshistoria.
”Hos Febvre heter det att historikern försöker artikulera människors känslor och därigenom ”rekonstruera deras drömmar och önskningar, deras ofta förvirrade våldsamma böjelser och de inneboende strävanden och aspirationer, som bara sällan mer precist kan beskrivas, men som inte desto mindre styr människors handlingar.” (Jarrick s. 158)
Det synsätt kan missbrukas och leda till rena fantasier och spekulationer, vilket Annalesskolan kritiserades för av mer traditionella historiker. De ansåg, delvis med rätta, att
mentalitetshistorikerna läste in för mycket och inte hade en sund källkritik. Under 1960och 70-talen fick den mentalitetshistoriska forskningen stor spridning i Europa.
36 Jarrick 1987, s. 158.
Peter Kemp menat dock att en egentlig mentalitetshistorisk skola skapas först med Philippe Aries, Georges Duby, Emmanuel Le Roy Laddurie och andra”, under 1900-talets
andra hälft. Se Kemp i Res Publica 11, s. 11.
37 Kemp i Res Publica 11, s. 2.
38 Jarrick 1987, s. 158.
39 Jarrick 1987, s. 160. Inom den tidiga mentalitetsforskningen kopplades
mentalitetsbegreppet tydligt till en speciell syn på tiden. Där mentaliteterna var det som
”föreställningar som inte var helt medvetna och delades av kollektiv och som förändrades
långsamt” (Florén i Dahlgren & Florén 1996, s. 162, se även Florén i Florén & Ågren
1998, s. 135). Man talade om tre tidsdimensioner:
les longues durées, de sekellånga perioder av stabilitet eller med endast långsamma förändringar.
les conjunctures, de hastigare cykliska förändringarna, typiska för ekonomin
les événements, de korta flyktiga perioderna bestämda av de politiska händelserna i historien. Mentalitetshistorikerna intresserade sig främst för nivå 1. (se Odén, Le Goff
1974, s. 249). Men det finns företrädare vilka inte lika starkt kopplar sig till denna tids24

just häri, att man ser handlingar och tankar som uttryck för en gemensam verklighetsuppfattning. Genom att studera en grupps handlingar och uttryckta tankar
tillsammans och som kompletterande, kan man synliggöra och kartlägga ”de
inerta, dunkla, omedvetna elementen hos en given världsbild.”40 Självklart måste
detta kopplas till ett sunt förhållningssätt till källorna och i första rummet låta
detta komma till tals och vägas. En sund användning av mentalitetshistoriska
teorier och metoder innebär att man låter både det medvetet artikulerade i form
av uttalade doktriner och de mer suddiga eller outtalade tankarna som de kommer till uttryck i sedvänjor, vanor och vardagliga handlingar, komma till uttryck.
Att söka beskriva en grupps mentalitet blir en pendling mellan det i ord formulerade och det självklara i handling utförda.
Florén beskriver mentalitetens väsen som att den ses ”som en nivå i människans sociala medvetande. Den vetter å ena sidan åt de medvetna idéernas och å
andra sidan åt de oreflekterade handlingarna, eller kanske heller beteendenas,
sfär”.41 Odén definierar det som de ”attityder, sinnesstämningar och kulturmönster som bestämde ramarna för människors handlingar och gav mening åt deras
upplevelser.42 Mentaliteten blir alltså mötet mellan teori och praktik i en viss
kulturell miljö.
Inom forskarvärldens olika discipliner finns det ett antal begrepp, som ligger
väldigt nära mentalitetsbegreppet. Man kan tala om ”historisk antropologi”43,
”kultur”44, ”new culture”45, ”spiritualitet”46, ”latent ideologi”47 o.s.v. Jag väljer
dock mentalitetsbegreppet av flera skäl:
Studiens historiska art. Det första skälet är att detta är en kyrkohistorisk avhandling, inte en dogmatisk eller kyrkovetenskaplig. Den är inte heller en antropologisk eller sociologisk. Detta gör att begreppet mentalitet ligger närmre
själva ämnesområdet.

40
41
42
43
44
45
46

47

uppfattning, utan som ”talade om olika klassers eller regioner mentalitet” (Florén i Florén & Ågren 1998, s. 135). Det är i denna senare betydelsen som begreppet används i
denna avhandling. Jag undersöker mentaliteten hos en grupp inom ett visst avgränsat
lokalt område: Askers baptistförsamling.
Citat av mentalitetshistorikern Carlo Ginzburg i Jarrick 1987, s. 160.
Florén i Dahlgren & Florén 1996, s. 162.
Odén.
Florén i Dahlgren & Florén 1996, s. 165.
Florén i Dahlgren & Florén 1996, s. 166.
Florén i Florén & Ågren 1998, s. 136.
Sheldrake 1992. Han definierar spiritualitet med följande ord:“…spirituality […] reflects
both theological and social and cultural values” (s. 84.). “The history of spirituality is
viewed as a discipline which, while interested in people’s explicitly religious life, must
conside their beliefs and spiritual practices within the context of all the dimensions of
their existence” (s. 96). Josefsson 2005, s. 26. ”Spiritualitet har beskrivits och definierats
på olika sätt, men har allt mer kommit att handla om ett helhetskoncept för den kristna
existensen.” Se även s. 28–29, där Josefsson tar upp flera olika synsätt.
Florén i Florén & Ågren 1998, s. 135.
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Materialets karaktär. För det andra är det material som finns tillgängligt rörande
Askers baptistförsamling begränsat, som allt källmaterial i all forskning. En av
de tydliga begränsningarna i mitt källmaterial är att det i så liten utsträckning
behandlar församlingens gudstjänstliv, vilket är en brist, men det hindrar inte
möjligheten att komma åt församlingens mentalitet. Skulle studien däremot
handla om en spiritualitetsstudie anser jag att sådant material hade varit nödvändigt.
Studiens inriktning. För det tredje passar begreppet mentalitet bra då studien vill
komma åt det specifikt allmänna i Askers Baptistförsamling. Målsättningen att
få fram det kollektiva tänkandet, kännande och handlandet i församlingen gör att
begreppet passar.48 Det är på detta sätt det använts inom den mentalitetshistoriska skolan. Även det faktum att både teori och praktik analyseras gör begreppet användbart. Mentalitetsbegreppet önskar ta hänsyn till helheten och vara en
”histoire totale”49, vilket är en omöjlighet, men att åndock låta allt material vara
viktigt.50
De andra begreppens begränsningar. För det fjärde, ligger det vissa begränsningar i det sätt som de andra begreppen används, även om de i mycket liknar
mentalitetens, speciellt kultur- och spritualitetsbegreppen. När det gäller kulturbegreppet finns det en tendens att det inte tar hänsyn till det specifikt religiösa
hos en religiös grupp. Ofta ses den religiösa gruppen och bedöms som vilken
annan identitetsgrupp som helst, utan hänsyn till religionens särart. När det
gäller spiritualitetsbegreppet ligger dess begränsning i det motsatta, att även om
man nu mer ser det som viktigt att se spiritualiteten kontextuellt, finns det en
risk att man endast ser de religiösa aspekterna i sin forskning.. Med hjälp av
mentalitetsbegreppet försöker jag att undvika att falla i något av dessa diken.
Mentalitetsbegreppets tvärvetenskapliga öppenhet. För det femte, inbjuder
mentalitets-begreppet till en tvärvetenskaplig öppenhet, vilket ligger i linje med
denna studie. Inom mentalitetsbegreppet kan både teologiska, etiska och sociologiska m. fl. aspekter vävas samman, vilket är nödvändigt med den inriktning
som studien har. En lokal församlings måste förstås både teologiskt och sociologiskt. Genom mitt val av mentalitetsbegreppet blir det möjligt för mig som forskare att dra nytta av lärdomar och forskningsresultat från forskare som använder
de begrepp jag valt att inte använda. Som konstaterats ligger begreppen innehållsmässigt så nära att det vore tjänstefel att inte se de möjligheter denna forsk-

48 LeGoff 1978, s. 245.
49 Odén.
50 LeGoff 1978, s. 253.
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ning ger för denna avhandling. Mycket av forskning kring identitet använder just
dessa begrepp, vilket blir synligt i de följande resonemangen.51
Det lokalhistoriska perspektivet. Kopplingen hos mentalitetsbegreppet till en
viss kulturell miljö och avgränsad grupp människor gör att kopplingen mellan
det lokalhistoriska perspektivet och mentalitetsbegreppet blir naturlig.52
Mentalitetsbegreppet och en religiös identitet. Det sjätte som gör att metalitetsbegreppet valts är det faktum att den mentaltitetshistoriska ansatsen att se helheten, vilket gör det passande att kombinera med ett studium av en religiös
identitet, som till sin karaktär är sammanhållande och söker innefatta och påverka hela individens liv och existens.

1.4. Forskningsläge och relevans
Utifrån den beskrivna ansatsen med det lokal- och frikyrkohistoriska perspektivet på Askers baptistförsamlingskulle skulle en forskningsöversikt kunna vara
väldigt kortfattad. Det enda som egentligen är gjort är min egen och Eva-Lisa
Laxholms rapport Frikyrklig identitet och mentalitet i Asker under 1800-talets
andra hälft. Baptistförsamlingen i Asker gör det forskningsområdet tämligen
avgränsat. Två uppstaser behandlar Askers baptistförsamling under den här perioden Filip Bjurlids Askers baptistförsamling 1850–1892 – Den sociala sammansättningen och dess orsak och Daniel Roséns Metaforiken i Baptistisk försmamlingssång – En studie om bildspråkets rötter och formgivning av en Baptistförsamlings identitet. Även med ett vidare perspektiv gör kombinationen av
lokal- och frikyrkohistoria att utbudet blir begränsat och egentligen handlar det
om Björns Svärds Väckelsen i lokalsamhället. Individ, förening, församling i
Kumla 1865–1905 (1987) rörande Kumla, men denna har inte inriktningen mot
identitets- och mentalitetsfrågor. Om baptistisk finns skriften Samfunds i förändring – Baptistisk identitet i norden under ett och halvt sekel (1997) med David
Lagergren som redaktör.

51 Roth 2003, s. 27–28.”Kulturbegreppet används ofta i samband med ’identitetsforskningen’ och många gånger utgör kulturella identiteter det primära studieobjektet. Kulturbegreppet har också liksom identitetsbegreppet förknippats med rad olika innebörder.
Det finns dock en uppsättning kulturbegrepp som grovt sett liknar varandra i och med att
de fokuserar på sedvänjor, symboler, föreställningar och värderingar som har en viss
kollektiv, historisk och praktiskt betydelsefull roll för kulturens medlemmar.” Se även:
Svensson 1997, s. 54:
”Erfarenhet är både privat och samhällelig – den tillhör det sociala och kulturella livet –
något som man delar med andra och gör tillsammans. Den uttrycks i gemensamma språk,
symboler, vanor och åtbörder.”
Roth 1996, s.12: ”En kultur inbegriper, enligt honom [Karl-Olov Arnstberg], en samling
regler, värden och symboler som upprätthålls och hyllas av en grupp människor.”
52 Götlind och Kåks 2004, s. 25.
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När det gäller frågor rörande frikyrklig identitet finns det ett antal arbeten
som berör eller gränsar till dessa frågor. Ulrik Josefssons Liv och över nog
(2005) behandlar den tidiga Pingströrelsens identitet och spiritualitet, utifrån
dess tidskrift Evangelii Härold. Sune Fahlgren behandlar predikantskapets roll
för frikyrklig ecklesiologi och tangerar därmed identitetsfrågorna i Predikantskap och församling (2006). Owe Kennerberg undersöker församlingstukten i nio
lokala församlingar i Innanför eller utanför (1996) och berör då frågor om tillhörigheten och dess gränser. Björn Cedersjös Bortom syndakatalogen behandlar
liknande frågor i relation till frikyrklig etik under 1900-talet. Förföljelserna mot
baptismen behandlas av Owe Samuelsson i Sydsvenska baptister inför myndigheter – Tillämpningen av religionsbestämmelser i Lunds och Växsjö stift 18571862.
I forskarrapporten Tro mot tradition – om den frikyrkliga identiteten (1993)
presenterar ett antal forskare olika forskningsresultat rörande frikyrklig identitet
företrädesvis i samtiden. Boken är slutdokumentationen av forskningsprojektet
”Frikyrkan i lokalsamhället”. I boken finns även en god överblick över forskningsläget inom olika discipliner, när det gäller frikyrkan fram till 1993 och jag
hänvisar till den, då de på sin höjd indirekt berör denna avhandlings inriktning.53
Den speciella inriktning som denna avhandling har med sin lokal- och frikyrkohistoriska perspektiv, samt med kopplingen till identitets- och mentalitetsfrågorna gör att den först och främst blir kumulativt relevant. Dess syfte är att ta
fram tidigare okänd kunskap i den lokala kontext som är Askers baptistförsamling. För det andra, kan avhandlingen få en existentiell relevans i det att den presenterar Askers baptistförsamlings medlemmars situation som grupp och individer, dess tänkande och praxis, dess identitet och mentalitet, vilket fördjupar förståelsen av vad det är att vara människa, särskilt en troende människa i ett lokalt
frikyrkosammanhang. Även om det inte är avhandlingens huvudsyfte kan den,
för det tredje, även tänkas bli teoretisk relevant, då den unika kombinationen av
begrepp möjligen skulle kunna föra teori- och metodbildningen vidare.54

1.5. Material, urval samt källkritiska
anmärkningar
1.5.1. Primärmaterial
Det primärmaterial som främst används är församlings- och föreningsprotokoll
samt matriklar. Detta är ett rikhaltigt material och har gåtts igenom i detalj. Utgångspunkten har varit att allt är viktigt och värt att notera.

53 Amnå, Erik. “Att tolka frikyrkotraditionerna” i Amnå och Johannesson 1993, s. 20–25.
Se även litteraturlistan i slutet av avhandlingen och de böcker vilka behandlar den
svenska baptismens historia.
54 Götlind och Kåks 2004, s. 46–47.
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1.5.1.1. Protokollen
Församlingsprotokollen börjar först 1861, trots att församlingen bildades redan i
december 1858. Detta har sin orsak i att det är i oktober som Claës Fredrik Pira
anländer till församlingen som lärare och äldste. Den överväldigande majoriteten av protokoll är skrivna av just Pira, undantagen är när han varit sjuk eller
frånvarande av annan orsak. Församlingsprotokollen omfattar drygt 520 paragrafer på ca 150 handskrivna sidor i folioformat.
Den största delen av protokollen berör praktiska frågor, rörande byggnaden
och församlingens verksamhet. Dessa och protokoll rörande uteslutningar dominerar helt materialet. Protokollen är att betrakta som beslutsprotokoll och väldigt
litet av diskussioner och åsiktsyttringar finns med. Undantaget är debatter kring
skolans vara eller inte vara, samt principdebatter rörande medlemmars äktenskap
med icke-troende människor och uppträdandet vid nattvardsfirandet.
När det gäller urvalet av dessa protokoll har, för det första, inledningen fungerat som styrande för urvalet, då det redan på protokollsbokens första sidor
finns en beskrivning, vilken innehåller flera punkter där just den egna identiteten
och mentaliteten kan spåras. Dessa blir sedan till hjälp när resten av materialet
genomgås. För det andra har det särpräglade dokument som finns som sidan två
i protokollsboken, som skiljer ut sig från allt annat material i boken och därför
blir detta intressant, utvalts för ett djupare studium. Det är dokumentet om
”Statskyrkans herrliga träd.” Detta dokument har en tydlig identitetsskapande
funktion och kan även säga en del om den mentalitet som fanns i församlingen.
För det tredje har inventeringen av protokollsmaterialet fungerat som bas för
urvalet. Valet kan sägas skett utifrån en modifierad ”critical incident”–teori, där
de områden som skapar så mycket turbulens i församlingen att det krävs att diskussioner hålls och att utrymme ges för samtal och debatt, har valts. Detta gäller
frågan om vardagsskolan, om äktenskap med icke-troende, samt sakramentsförvaltningen. När det gäller frågan om synen på församlingshuset, har den valts
utifrån den roll byggandet av detta ges i protokollsbokens inledning, d.v.s. det
stora utrymme frågor rörande byggnaden har i protokollsmaterialet, samt att kapellet brinner upp 1885 och den kris det skapar. Även frågor som rör pastor Pira
får stort kvantitativt utrymme i protokollsboken och hans ankomst beskrivs av
honom själv i inledningen som en nyckelhändelse. Församlingstuktens roll kan
heller inte underskattas, då detta är oerhört centralt i protokollen, samt tydligt
visar på församlingens gränsdragningar för sin gemenskap.
Ur en källkritisk synvinkel kan man tycka att det är ett problem att i stort sett
alla protokoll är skrivna av Pira. Hur mycket har han färgat händelserna genom
sitt skrivande? I och med arbetets syfte och Piras relation till församlingen behöver inte detta vara ett så stort problem som det i förstone verkar. Arbetet har
till syfte att komma åt församlingens identitet och mentalitet. Pastor Pira är den
som i sin person både personifierar och påverkar detta mer än någon annan.
Claës Fredrik Pira är församlingens förste pastor och lärare. Han stannar i församlingen i 27 år ända fram till sin död och han har en speciell ställning i för29

samlingen. Detta gör att hans skrivande av protokollen är att se som uttryck för
den identitet och mentalitet som finns i Askers baptistförsamling. Vissa av protokollen verkar vara renskrivna en tid efter det tillfälle de återger, då ibland två
samlingar dras samman till ett protokoll.
När det gäller protokollen för yngliga- och jungfruföreningarna är de första
skrivna 1878 respektive 1874 och sträcker sig fram till 1920-talet. För den undersökta perioden saknas protokoll för ynglingaföreningen mellan maj 1883 och
mars 1888, och för jungfruföreningen mellan maj 1880 och maj 1888. Protokollen för den undersökta perioden omfattar 463 sidor. Protokollen för båda föreningarna är att känneteckna som samtalsprotokoll, där olika frågor tas upp för
diskussion. Urvalet ur dessa protokoll har skett utifrån att materialets omfattning
och bredd skall åskådliggöras. Utifrån en översiktlig genomläsning har de frågor, vilka speglar både materialets mångfald och dess sammanhållande tema
valts ut för reflexion och analys. Detta tema är individens relation till tro, församling och omvärld. Flera frågeställningar kommer tillbaka i olika formuleringar, vilket innebär att inte alla enskilda exempel tagit fram.
1.5.1.2. Matriklar
Församlingens två äldsta matriklar behandlar församlingens medlemmar fram
till 1887. Den äldsta sträcker sig fram till 1872 och tar upp medlemmarna i den
ordning de blivit medlemmar i församlingen. Här noteras titel, födelsedatum,
dopdatum, födelseort, hemvist, döpare, in och utflyttning och detaljer kring
eventuell uteslutning. Den andra matrikeln som börjar 1871 och går fram till
1887 är strukturerad geografiskt, men har samma rubriker förutom att notiser om
döparen nu saknas.
Dessa matriklar har fungerat för att ge en djupare förståelse för de inblandade personer som nämns, men också hur det sociala samspelet fungerade i församlingen. Matriklarna är noggrant förda för det mesta och kan således ses som
tillförlitliga, även om vissa datum ibland kan variera, vilket kan bero på felskrivningar, när en ny matrikel skall skapas.
1.5.1.3. Övrigt
Två källor är värt att speciellt nämna här; det är artiklar ur den fristående baptistiska tidningen Wecko-Posten, till vilken det ibland insänds rapporter från Asker
och det tryckta materialet från Nerekes distriktsförenings årsmöten, där också
rapporter finns från de olika församlingarna i distriktet.
Arbetet har källmässigt i stort sett begränsats till ovanstående primärmaterial, även om arbetet ibland även tagit hjälp av jubileumsskrifter, andra protokoll, kyrkböcker o.s.v., men i mycken liten omfattning.
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1.5.2. Sekundärmaterial
Det huvudsakliga sekundärmaterialet är hämtat från följande tre böcker: Theofilus, Kort minnesteckning öfver Claes Fredrik Pira, J. Byströms En frikyrklig
märkesman – Claes Fredrik Piras liv och verksamhet, Carl Lönroths Ur väckelserörelsernas historia i Närke under adertonhundratalet, samt N. J. Nordströms
Svenska Baptistsamfundets historia 1–2. Samtliga dessa verk är till viss del tendensiösa till sin karaktär, men är ändå att se som i stort sett pålitliga i sin återgivning av fakta.
En hel del annat sekundärt material har använts i olika omfattning, Dessutom
har en mängd referensmaterial används för bakgrund, sammanhang och analys
(se litteraturlista och noter).

1.6. Metod
Utgångspunkten är en historiskt deskriptiv metod, där primärmaterialet får
komma till tals. Min utgångspunkt är att allt är viktigt, men att allt kanske inte är
lika viktigt. Målet är att beskriva det ”som det var”, utifrån de förutsättningar
materialet, tid och resurser ger. Detta har självklart ett hermeneutiskt element,
där materialet tolkas och analyseras för att förståelse skall skapas.
Arbetet genomförs i några tydliga etapper. Första steget innebär en inventering av primärmaterialet. Materialet listas och en databas skapas som innehåller samtliga protokollsparagrafer och dess ämnen. Genom detta grundarbete kan
sedan urvalet göras.55 Genom detta skapas en överblick över forskningslandskapet och möjligheten att gå vidare till nästa steg.
I steg två finns det grundliga arbetet med primärmaterialet. Även här har ett
antal mer detaljerade databaser skapats rörande uteslutningar, medlemskap, frågor vid ungdomsföreningssammnkomsterna m.m., för att kunna göra analysen
av de åtta utvalda områdena inom primärmaterialet. Primärmaterialet i sig, i första hand i form av texterna i protokollen, lyfts fram och belyses med hjälp av
annat primärmaterial från matriklar och övrigt material. Relevant sekundärmaterial fogas in i beskrivningen av de olika områdena. I detta andra steg är den teoretiska ramen utgångspunkten för analysen av de olika undersökta områdena. En
mer specifik genomgång av de verktyg som används i identitets- och mentalitetsanalysen kommer i kap 2 ”Fördjupning och verktyg”. Referenslitteraturen
används också vid analysen av de olika områdena när det gäller att kartlägga
församlingens identitet och mentalitet, som den kommer till uttryck i de åtta
valda undersökningsområdena. I presentationen av primärmaterialet har jag valt
att citera med hjälp av kursiv stil. Citat från sekundärmaterial och referenslitteratur väljer jag ”citattecken”. Anledningen är att jag vill tydliggöra och betona
primärmaterialet.

55 Se ovan: ”Material, urval, samt källkritiska anmärkningar.”
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Steg tre i arbetet handlar om att nu skapa en helhetsbild av församlingens
identitet och mentalitet. En analys och strukturering av de resultat som framkommit i de åtta områdesstudierna görs med inriktning på att fullborda avhandlingens syfte att tydliggöra identitetens och mentalitetens innehåll, tillblivelse,
kontinuitet, förändring, exklusionsgrad och uttrycksformer m.m. i Askers baptistförsamling.
Utgångspunkten för arbetet var att behandla materialet under tidsperioden
synkront, men under resans gång har större förändringar i identiteten och mentaliteten noterats. Dessa kommer självklart att redovisas, vilket gör att det entydiga synkrona perspektivet har övergetts.
I försöket att komma fram till den identitet och den mentalitet som rådde i
Askers baptistförsamling under dess första tid är det viktigt att vara medveten
vissa fallgropar i forskningsarbetet. För det första handlar om tidsavståndet. För
att undvika eventuellt anakronismer är en medvetenhet på detta område nödvändig. Metodens mål är att skapa en förståelse, vilket innebär att man som forskare
söker bevara en objektivitet i så motto att man söker tänka deras tankar, känna
deras känslor och inte lägga på 2000-talets normer och värderingar. Det är lätt
att antingen läsa in dessa i materialet, eller bedöma de inblandade människorna
utifrån dessa. Man får akta sig för att inte ”pressa in de andra i våra kategorier.”56 Detta kräver en försiktighet och en medvetenhet om att 2000-talet inte är
samma tid som slutet på 1800-talet.57 Däremot kan tidsavståndet och forskaren
förförståelse skapa ett kreativt förhållande till materialet. Genom att forskaren
möter texterna utifrån sin förförståelse, skapas naturligt frågeställningar. De frågor som aktualiseras ger möjlighet till ytterligare fördjupning och forskning i
ämnet. Forskarens subjektivitet blir då ett verktyg och en tillgång i forskningsarbetet.
För det andra handlar det om risken att sammanblanda förutsättningar och
resultat. I och med att avhandlingen som ett frikyrkohistoriskt forskningsarbete
och avhandlingen söker finna en lokal frikyrkas kännetecken, finns risken att
man finner det man letar efter (och inget annat).58 Här krävs det självklart en
medvetenhet. Lösningen är att man låter materialet vara det primära. Det är materialet som skall komma till tals. Närheten mellan slutsatser och materialet när
A och O. Det handlar också om en nödvändig motpol till medvetenheten om ris56 Taylor 1999, s. 73. Se även Sheldrake 1992, s. 16, där han listar några metodologiska
förutsättningar.
We must take the past seriously on it own terms.
We need to be aware that our present age owes its own distinctive character to the way it
has grown out of these past circumstances and mentalities.
Historicism´s desire to enter into the subjective experience of protagonists of a past age is
open to certain a-historical temptations.
Historicim tends to limit the meaning of documentary or literary evidence to the authors´
original intentions and to the reception of texts by an original audience.
57 Taylor 1999, s. 84.
58 Se ovan ”Frikyrkohistoria”.
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ken att förutsättningar kan påverka resultatet. Risken är att rädslan för att
komma fram till det som är en förutsättning gör att man värjer sig mot sådana
resultat och slutsatser. Det är i det närmaste en självklarhet att en del av resultatet av en frikyrkohistorisk forskning kommer att se saker som finns nära den frikyrkliga ecklesiologin och spiritualiteten. Detta är inget problem om det faktiskt
finns i det studerade materialet.
Ett tredje riskområde i forskningen är en sammanblandning av individ och
kollektiv. Det finns en spänning i själva syftet att söka teckna den kollektiva
identiteten och mentaliteten i Askers baptistförsamling; den mellan kollektiv och
individ. Askers baptistförsamling består av individer. Det är dessa som utgör
kollektivet. Det är självklart att alla inte tänkte exakt likadant och såg på församlingen på precis samma sätt, men forskningen går ut på att komma åt det
gemensamma tänkesätten och tankestrukturerna, såsom de tar sig uttryck i församlingens liv. Det är självklart enklast att se dessa i församlingens gemensamma dokument, såsom församlingsmötesprotokollen. Där formulerar kollektivet sig och sina beslut. Annat material rör sig mer på en individnivå, såsom diskussionsprotokollen i ungdomsföreningarna. Här kan självklart inte en individs
avvikande åsikt beskrivas i termer av församlingens kollektiva åsikter, däremot
kan dessa diskussioner som helhet ge insikter i vilken mentalitet som fanns i församlingen. Här ges också en möjlighet att se sprickor i den gemensamma fasaden, vilket ger en sund skepsis till att dra de kollektiva slutsatserna alltför långt.
Båda dessa nivåer är alltså företrädda i primärmaterialet och nödvändiga att
analysera, men också medvetet särskilja för att nå avhandlingens syfte.
En fjärde risk med identitets- och mentalitetsansatsen är det faktum att det
mest självklara förblir outtalat. Detta skulle kunna leda till att man missar något
väsentligt. I och med att både teori och praxis finns med som utgångspunkter är
dock risken mindre. Även om man inte diskuterar eller verbaliserar det självklara, är det troligt att det uttrycks i handling. Samtidigt är en medvetenhet om
varje forsknings begränsningar nödvändig. Finns det inte i forskningsmaterialet
blir det heller inte åtkomligt. Man får akta sig för argument ur tystnad, såsom: 1.
”X finns inte i materialet”, 2. ”Men X är så självklart att det borde funnits i materialet”, 3. ”Alltså finns X trots allt”.

1.7. Avgränsningar
Eftersom detta forskningsprojekt är begränsat i sin omfattning, innebär det att ett
fullkomligt och heltäckande studium av Askers Baptistförsamlings identitet och
mentalitet inte låter sig göras. Det är ett arbete för en doktorsavhandling, om ens
möjligt då. Därför är vissa vissa avgränsningar av nöden. Detta gäller både i tid
och rum.
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1.7.1. I tiden
I tid innebär begränsningen de första 30 åren, alltså 1858–1887 vilket sammanfaller med dess förste pastor Claës Fredrik Piras tid i församlingen. Detta innebär en i tiden lämplig avgränsning, då denna tid möjligen kan ses som församlingens initialskede. Det är just under de första åren hos en grupp eller rörelse
som grunden läggs. Det gäller både deras identitet och deras mentalitet För att
förstå en rörelse eller grupp är just initialskedet de första åren de mest intressanta att studera.59 Viss hänsyn kommer att tas till tiden efter Piras död 1887, då
händelser där kan ge en förståelse för identiteten och mentaliteten under de första 30 åren.

1.7.2. I rummet
Som konstaterats under rubriken ”Material, urval, samt källkritiska anmärkningar”, har ett antal områden valts ut, utifrån en sorts modifierad ”critical incident”-teori.60 Detta innebär självklart avgränsning av materialet. Det är dessa
åtta avsnitt som valts att lyftas fram och texter, frågor och material som relaterar
till dessa åtta. Andra frågor kunde ha valts, men dessa ses som representativa
och viktiga för församlingen själv. De har valts utifrån deras centrala funktion i
materialet. Genom den noggranna genomgången av allt material kan även belysande material utanför de utvalda områdena fungera som stödjande eller korrigerande i analysen. Denna avgränsning innebär att arbetet med att teckna Askers
Baptistförsamling blir en skiss, en bild där alla nyanser inte finns med, men ändå
en så tydlig skiss att man kan tydligt se konturerna av dess identitet och mentalitet.
En annan avgränsning i rummet är att fokus har legat på det som sker inom
Askers baptistförsamling. Självklar skulle bilden bli tydligare om tiden tillåtit att
göra en mer genomgripande genomgång av det samhälle som församlingen befann sig i. Som vi konstaterat under ”Teoretisk ram” finns inget i ett vakuum
och relationen till omvärlden kunde ha undersökts mer. Men valet är ändå, att
med de begränsade resurser som funnits till hands, fokusera på primärmaterialet
inom församlingen.
Man hade även kunnat göra ekonomiska analyser av församlingsmedlemmarna och övriga invånare i Askers socken, men det har inte funnits utrymme
för hänsynstagande till sådana fakta.

59 Sheldrake 1992, s. 76.
60 Critical incident tekniken var ursprungligen en metod för att identifiera kritiska händelser
under stridspiloters flygningar (Flanagan, J. C. ”The critical incident tecnique” Psychologist Bullentin, 1954, 51(4), s. 327–358). Metoden har sedan modifierats och används
på en mängd olika områden och discipliner, främst relaterade till psykologi och sociologi. Metodens mål är att finna och fokusera de händelser och problem som är viktiga för
de berörda människorna.
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1.8. Disposition
Avhandlingen består av fem delar. Del I består förutom av detta inledande metod och teorikapitel av det följande, där analysverktygen presenteras mer i detalj.
Del II består av tre bakgrundsskisser, som behandlar baptismen i Sverige, vilken
Askers baptistförsamling är en del av, församlingens egen historia och slutligen
en geografisk översikt över Askers socken i vilken församlingen är belägen. De
tre kapitlen är just skisser och inte uttömliga på något vis, eftersom studien
handlar om Askers baptistförsamlings identitet och mentalitet och inget annat.
De kan dock vara nödvändiga för att få något av perspektiv på den lokalhistoriska forskningsansatsen.
I Del III presenteras de avsnitt i materialet som valts ut under åtta olika kapitelrubriker.61 I Del IV analyseras och systemeras de slutsatser som gjorts i Del
II. I den avslutande Del V finns sammanfattning, slutord samt källförteckning
och bilagor.

61 Av dessa har kapitel 6, 8 och 9 till stora delar varit en del av Larsson, Mats & Laxholm,
Eva-Lisa, Frikyrklig identitet och mentalitet i Asker under 1800-talets andra hälft – Örebro Teologiska Högskolas Frikyrkohistoriska forskningsprojekt 2004. Örebro, ÖTH-rapport 22, 2004. Kapitlen har olika grad reviderats.
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2. Fördjupning och verktyg
I detta kapitel kommer en fördjupning ske när det gäller frågan om identiteten
och dess konstruktion. Anledningen till denna fördjupning är att sammanställningen av de olika elementen i avsnittet fungerar som verktyg i arbetet med
analysen av materialet rörande Askers Baptistförsamling. De olika delarna blir
de glasögon som jag använder för att tolka och förstå materialet.
Ett avsnitt om förhållandet mellan begreppen identitet och mentalitet finns
också i detta kapitel. Detta korta avsnitt belyser tankegångar hur de två begreppen kan tänkas förhålla sig till varandra. Även om detta ligger litet vid sidan om
avhandlingens huvudsyfte kan det finnas anledning till någon fördjupning, för
att visa mina förutsättningar.

2.1. Identitetskonstruktion
När det gäller identitetsbegreppet finns två skolor eller synsätt, den essensialistiska och den konstruktivistiska. Den essensialistiska står för att identiteten är
något givet fast, medan konstruktivisterna menar att den är något skapat, konstruerat eller valt. När det gäller frivilliga gruppidentiteter blir den konstruktivistiska synen den naturliga och självklara. Bildandet av en identitet är att se
som ”en process”, ”något man danar”1, eller något man lär.2
I en analys av en grupps identitet finns det en mängd olika aspekter att vara
medveten om och beakta. Nedan följer en genomgång av några av dessa viktiga
perspektiv som använts på materialet rörande Askers Baptistförsamling.

2.1.1. Religiös gruppidentitet
Amy Gutmann drar en tydlig linje mellan intressegrupper och identitetsgrupper.
En intressegrupp formerar sig kring ett intresse eller en fråga man önskar driva.
Det kan röra sig om alltifrån hobbygrupper till lobbygrupper, alltifrån en grupp
som har ett gemensamt intresse för någonting som man samlas kring till grupper
som driver vissa politiska krav. En intressegrupp är fokuserad på ett gemensamt
görande, medan en identitetsgrupp är fokuserad på ett gemensamt varande. Detta
betyder inte att identitetsgruppen är passiv. ”Identity groups may of course act
collectively in pursuit of an instrumental interest of the group.”3 För den aktivistiska frikyrkan är predikandet och människors omvändelse och anslutning till
gruppen en självklar del av gruppens identitet.
En kristen eller annan religiös grupp är självklart att se som en identitetsgrupp. Identiteten skapas inte i första hand utifrån vad man skall åstadkomma,
även om detta moment finns, inte minst inom den frikyrkliga väckelsen och
1
2
3
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Ahlsmark ”Inledning” i Ahlsmark 1997, s. 9, 10. Kursiveringen är ej min.
Nederveen 2004, s. 43.
Gutmann 2003, s. 15.

evangelikalismen. En religiös identitet ”is among the most prominent grounds
for identification” och ”one of the strongest and most persistent sources of mutual identification known to humanity”4, därför att den tillfredställer ett grundläggande mänskligt behov, genom att den skapar kontinuitet, sammanhang och
mening åt tillvaron.5
När det gäller den kristna gruppidentiteten är det viktigt att konstatera att den
vill vara ”comprehensive”6 och påverka livet på en mängd olika områden och
sätt. Den frikyrkliga församlingen strävar efter att vara en ”sammanhängande”
enhet och helhet som påverkar hela medlemmarnas liv. Ofta finns väl också en
viss blindhet inför det faktum att man är påverkad av sin kontext, sin omvärld
och sin samtid.

2.1.2. Relationellt
Identiteter skapas i ett socialt samspel, i relation till andra. Det är inte bara något
som finns där, ”utan något som skapas i mötet med andra.”7 Charles Taylor konstaterar, när det gäller vad som grundläggande kännetecknar en människa, att det
är hennes ”dialogiska karaktär”, och att ”vi definierar alltid vår identitet i dialog
med andra, och i kamp mot, det som våra betydelsefulla andra vill se hos oss.”8
Detta gäller både det individuella identitetsskapandet och det kollektiva. Det
handlar, som själva begreppet identitet antyder, att både se likheter hos sig själv
och andra, och att se olikheter, att se vad som är acceptabelt för mig och andra
och vad som är oacceptabelt. En kartläggning av gruppens relationer kan visa på
hur identitetens skapats och bibehålls.

2.1.3. Stereotyper
En grupps eller persons uppfattning om sin personliga identitet är aldrig en objektiv verklighet. Identitetsskapandet innebär att man använder sig av stereotyper. ”All wiews of group identities are in some sense stereotypes.”9 ”Dessa
stereotyper gör det möjligt att göra den egna och andras identiteter begripliga
och hanterliga. Människan konstruerar kategoriseringar för att göra en svåröverblickbar mera handfast och begriplig.”10 Genom användningen av stereotyper
skapas en förståelse av vem man själv är, men stereotyperna används också för
att förstå vem man själv inte är. Man stereotypiserar omedvetet både sig själv
4

Gutmann 2003, s. 33. Stier konstaterar: ”Då religionen bland annat handlar om “rätt och
fel”, “gott och ont”, samt liv och död, omfattar den religiösa identiteten våra högsta personliga existensiella utmaningar och livsfrågor” (Stier 2003, s. 70.).
5 Stier 2003, s. 70–71.
6 Gutmann 2003, s. 41.
7 Ahlsmark ”Inledning” i Ahlsmark 1997, s. 11. Se även: Sjöholm 1997, s. 143. och: Taylor 1999, s. 44.
8 Taylor 1999, s. 42–43.
9 Gutmann 2003, s. 193.
10 Roth 1996, s. 82.
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och andra, och därefter bedömer man sedan sin egen och andras identitet. Bilden
av den egna gruppen, ingruppen, och de andra, utgruppen, har en likartad tendens att stereotypiseras. Bilden av oss själva är lugnande och behaglig, medan
bilden av de andra är skrämmande, hotande. De andra har en tendens att misstänkliggöras och ses som onda och illvilliga.11 Man skapar ett ideal av hur det
kristna livet skall gestalta sig och utlevas genom att lyfta fram vissa kännetecken, markörer och stereotyper. Det sker ofta genom att man ur historien lyfter
fram personer som beskrivs i termer av dessa ideal. Dessa ”helgonberättelser” är
ofta väldigt stereotypa och ibland tillrättalagda.12 Denna identifikation genom
stereotypisering har ofta en tydlig dragning åt elitism.13

2.1.4. Motidentitet
Stereotyperna bidrar ofta till att man utvecklar ”hostilities towards other groups
and a sense of superiority over them. Groups frequently vie against one another
in uncompromising ways.”14 Just de negativa stereotyperna är viktiga i
identitetsformeringen. I stort sett alla grupper har ”tendensen att tillskriva ’de
utanförstående’ egenskaper som är negationer av den egna självbilden.”15 Man
har även svårt att i det egna sammanhanget och identiteten se de bidrag eller den
positiva påverkan som man har fått i relation till dem som inte delar den egna
gruppen. Sitt beroende av och ofta gemensamma arv med det som man riktar sig
mot förnekas, förbises eller förbigås med tystnad.16 Människor och grupper uttrycker ofta sin egen identitet just genom att utesluta andra från sina gemenskaper. Själva möjligheten att fritt konstruera en gemenskap med vissa kännetecken, innebär också möjligheten att stänga ute andra. Användningen av ”den
Främmande Andre”17 i sin egen identitetskonstruktion innebär ett avgränsande
och ett utestängande av dem som inte passar in i gruppens syn på sig själva och
vad som kännetecknar den.18 ”Vi” och ”dom” definieras ofta just med kulturella
termer.19

11 Bauman, 1992, s. 60. Bauman menar att förhållandet till utgruppen ofta kännetecknas av
fördomar: ”Fientlighet, misstänksamhet och aggressivitet mot utgruppen (något som i
allmänhet framställs som ett nödvändigt svar på den andra sidans fientlighet och illvilja)
resulterar i och förstärks i sin tur av fördomar. Fördomarna innebär en blank vägran att
erkänna att fienden skulle kunna besitta några dygder, parad med en benägenhet att förstora dess verkliga och inbillade laster” (s. 61).
12 Sheldrake 1992 s. 61. Larsson 2002, s. 28–39, 78.
13 Sheldrake 1992, s. 97–99
14 Gutmann 2003, s. 1.
15 Åström 1997, s. 99.
16 Nederveen Pieterse 2004, s. 32.
17 Ahlsmark ”Inledning” i Ahlsmark 1997, s. 11. Hänvisning till Fredrik Barths begrepp.
18 Gutmann 2003, s. 32, 103.
19 Roth 1996 s. 15. Se även s. 82: ”Att identifiera sig med en bestämd grupp och avgränsa
sig mot en annan kan även skänka en människa en trygghetskänsla. Myntet har dock en
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Sociologen Bauman kallar den egna gruppen för ingrupp och de andra för
utgrupp. Ingruppen är ”min naturliga hemvist” och kännetecknas av ”förtroende
tillgivenhet, trygghet, samarbetsvilja”, medan utgruppen kännetecknas av andra
attityder i form av ”misstänksamhet, motvilja, rädsla, stridslystnad”. När det
gäller identitetskonstruktionen hänger dessa par, ingrupp-utgrupp, ”vi-dom”,
oupplösligt samman; ”Man kan inte ha någon ingruppskänsla utan en utgruppskänsla och vice versa”. ”Vi” och ”de andra” utgör nödvändigheter för förståelsen. De kan bara förstås i ”sin ömsesidiga konflikt”. Vi använder dessa begreppspar för att rita den karta som är min förståelse av mig själv och världen.
När det gäller bilden av ingruppen och utgruppen är det viktigt att komma ihåg
att det är de subjektiva uppfattningarna det handlar om. De är ”imaginära”.20
Sammanfattningsvis kan ”man säga att utgruppen är användbar, till och med
oundgänglig, för ingruppen eftersom den framhäver ingruppens identitet och
förstärker dess sammanhållning och solidaritet.”21
Den del av identiteten som är formad ur ett motperspektiv vill inte gärna erkänna sin påverkan från andra grupper, utan vill vara ”rena”. Det är dock ett
faktum att rena kulturer inte förekommer och inte kan förekomma. I det långa
loppet är det omöjligt att utestänga all påverkan från andra synsätt. De gränser
som sätts upp kan inte stänga ute kontakt. ”At no time have these boundaries
precluded crossborder contact, though attempts have been made to control
them.”22
Det är också värt att konstatera att väldigt få grupper är rena motidentiteter. I
stort sett alla identitetsgrupper har format sin identitet mot något, men har också
nästan alltid en del som är format utifrån ett positivt gemensamt intresse. Återigen är det tydligt att det finns två poler i identitetsskapandet, en anod och en
katod, en positiv och en negativ, vilka tillsammans formar den egna identiteten.
Det är också värt att notera att ”historically, negative identity groups have rarely
remained only or even primarily negative”,23 utan låtit sin identitet formas om av
den positiva polen.

2.1.5. Social kontroll
Formandet av identiteten sker som sagt i relation till andra. Så är det också med
bevarandet av den erhållna identiteten. I detta sammanhang kan vi tala om social
kontroll. Gruppen sätter gränser för det tillåtna och var gränserna går, liksom
man sätter upp handlingsmönster för hur den gemensamma identiteten skall bevaras. Dessa gränser kommer alltid att finnas och för gruppen är det viktigt att
de inte försvinner, ”because boundaries are a function of power and social

20
21
22
23

baksida. När olika människor sluter sig inåt och definierar sina världsbilder i termer av
”vi” och ”dom” kan isolering och främlingskap uppstå.”
Bauman, 1992, s. 53–55.
Bauman, 1992, s. 73.
Nederveen Pieterse 2004, s. 104.
Gutmann 2003, s. 11.
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life.”24 Varje grupp har olika former för social kontroll, inte minst religiösa
grupper, där gränserna ofta är tydligare, både när det gäller lära och livsstil. Den
egna gruppen utgör den normativa referensgruppen. Den söker fastställa normerna för mitt liv och mitt beteende. Gruppen håller koll på vad jag gör och visar vad som är acceptabelt eller inte, genom att belöna, korrigera eller bestraffa.25

2.1.6. Historieförankring
Ett viktigt element i identiteten är förhållandet till den egna historien. En aspekt
av detta kan vi kalla den egna biografin. ”Biografin är den norm och det innehåll
vår självuppfattning får över tid och som förmedlas till andra.”26 Alla grupper
har behov av ett gemensamt förflutet, ”en kollektiv historia”27, på samma sätt
som individen har ett psykologiskt behov av en personlig biografi. Biografin
beskriver oss själva efter en tänkt tidslinje och efter denna linje finns det ett antal viktiga händelser som vi fäster större vikt än andra. Ofta är det starten av något och förändringspunkter, vilka uppfattas som nyckelhändelser. För gruppen
ger det tillhörighet och samhörighet.28 Dessa biografiska betoningar kan förändras över tid. Biografin omkonstrueras, oftast omedvetet, för att möta nya behov.29
Ett annat viktigt element i den historiska aspekten är känslan av kontinuitet,
den del av vårt liv som relaterar bakåt och framåt tidsmässigt. Det handlar om
att sätta in sig själv i ett större sammanhang, vilket ger mening och trygghet.
Upplevelsen av kontinuitet är oerhört betydelsefull.
Upplevelsen av ”selfsameness”, av att vara ”detsamma som igår” är viktig för framväxten av en egen identitet. Identiteten betyder, säger Erikson, integrering av alla tidigare identifikationer och jag-bilder, positiva såväl som negativa, sedda i ljuset av en
framtid.30

Som vi sett ovan använder vi oss av stereotyper för att skapa vår identitet. Detta
gäller inte minst i ett tidsmässigt perspektiv. Både historien och framtiden kan få
utopiska drag. Både framtiden och förr ”blir alltför ofta en schablon.”31 Inte
minst viktig blir föreställningen om en gemensam historia.32 Schablonerna kan ta
sig uttryck i både utopier och dystopier. Vanligast är dock att man utopiserar
historien och framtiden. Inom kristna kretsar är speciellt kyrkans första tid ett
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ideal som många vill tillbaka till och man ser sig själva som bärare och
förverkligare av detta ideal.33
Här spelar den egna eller gruppens levnadsberättelse en viktig roll. Det innebär att man ”presenterar sig själv utifrån en strukturerad jag-uppfattning”34, vilket betyder att man subjektivt placerar sig i tid och rum. Levnadsberättelsen är
inte en objektiv beskrivning, utan präglad av sammanhanget och tidsandan.
Trots detta är den viktig för människans ”sociala och kulturella konstituering.”35

2.1.7. Identitet i förändring
I och med att identiteten hos grupper är konstruerad, följer där av att den är under ständig påverkan och i ständig förändring. Identiteten är inte statisk, men ej
heller fullständigt flytande.
Hybridisering. Identiteten skapas i relation till det omgivande samhället. Ingen
gruppidentitet är fri från påverkan av det omkringliggande samhället och dess
kultur, även om målet ibland är att skapa en egen och unik kulturell identitet.36
Detta innebär att en grupps mentalitet alltid är ”open ended”.37 Det är en ständig
process av utbyte, påverkan och lärande, vilket gör att den inte kan vara konstant.
Varje mentalitet eller identitet blir alltså en hybrid. ”Hybridization goes under
various aliases such as syncretism, creolization, métissage, crossover.”38 Att inte
glömma ett hybridiseringsperspektiv på identitetsforskningen är nödvändigt, då
det är en del av själva den mänskliga historien och därigenom egentligen en
självklarhet. Men just det faktum att den är en självklarhet gör att den lätt förbigås. ”Hybridization is a process as old as history.”39
Konkurrens. Det är en utopi att finna ”en helt strömlinjeformad och harmonisk
identitet”40. Sådana existerar inte, utan det förekommer spänningsfält mellan de
olika delarna i identiteten. De olika identitetsbärande elementen kan betonas
olika i olika tider.
Förändring över tid. Gutmann konstaterar: ”Collective identities change over
time…”41 I och med att olika former av relationell påverkan är en del av
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identitetsskapandet, måste det ske förändringar över tid. Man skall dock förstå
att skilja på ”language” and ”grammar”, på uttryckssätten och de grundläggande
strukturerna. Självklart finns det ett samspel mellan dem, men förändringar på
den språkliga ytan, behöver inne innebära att det skett djupgående förändringar
på den mer djupgående grammatiken. De yttre formerna förändras ständigt och
snabbare, än vad de underliggande strukturerna och ideologerna gör.42

2.1.8. Identitetsmarkörer
Inom varje identitetsgrupp skapas det en uppsättning av identitetsmarkörer.
Dessa markörer fungerar som tecken på tillhörighet och fungerar därför som
viktiga redskap i identitetskonstruktionen. Amy Gutmann kallar dem ”social
markers of group identity”:
What distinguishes social markers of group identity is that they carry social expectations about how a person of the particular group is expected to think, act, and even appear. Social markers therefore contribute to the creation of collective identities of both
individuals and groups.43

I varje grupp finns det vissa saker som är viktigare än andra; vissa beteenden,
ord, handlingar, traditioner, klädedräkt o.s.v. Dessa identitetsmarkörer gör att
man både känner igen sig och vet vem man själv är, men samtidigt markerar de
tydligt vem som inte hör till gruppen. Identitetsmarkörerna ger gruppen en
känsla av unicitet. Det sker trots att markörerna egentligen är likriktande. Känslan skapas i gruppens relation till ”de andra”, utgruppen, vilka inte har del i de
unicitetskapande egenskaperna.44

2.2. Förhållandet mellan identitet och mentalitet
Förhållandet mellan de två begreppen skulle kunna beskrivas i termer av det
subjektiva och det objektiva, där identiteten är den subjektiva upplevelsen av
eller synen på sig själv, medan mentaliteten är de faktiska och gemensamma uttryck identiteten tar sig i tänkande och handling. Man skulle också kunna se det i
termer av centrum och totalitet. Man skulle kunna säga att identiteten är en del,
kanske den viktigaste delen, av en grupps totala mentalitet. Identiteten blir då
kärnan, vilken på olika sätt tar sig uttryck i gruppens liv.45

42 Nederveen Pieterse 2004, s. 54.
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bemärkelse anger vad den personen är, samtidigt som de relaterar individen i fråga till
andra individer som uppvisar samma kännetecken.”
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själv eller inför andra i den grupp man räknar som ’sin’.
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Identiteten och mentaliteten samspelar då för ett hemmahörande. Utan detta
hemmahörande blir människan rotlös. ”Identitet är med andra ord något som är
bra att ha, något som ger trygghet och stabilitet i tillvaron.”46 Mentaliteten är
känslan av och uttrycken för denna känsla av trygghet och stabilitet. Eftersom
identitet handlar om hemmahörande i tid och rum, innebär det att man inte kan
begränsa studiet till de ytterliggande beteendena, utan också se på ett djupare
plan. Det handlar inte endast om handlandet, utan även om tänkandet och kännandet. Det är faktiskt möjligt att två grupper egentligen har väldigt lika värderingar och sedvänjor, men att de i alla fall upplever sig som tydligt skilda och
kanske till och med konkurrerande. Här kan tänkandet kring den egna historien i
ett visst geografiskt sammanhang spela en avgörande roll. 47
Sambandet mellan identitet och mentalitet bör också ses på en institutionell
nivå, där församlingen i detta sammanhang också är att se som en institution.
Det finns en organisatorisk och institutionells aspekt av församlingens väsen.
Denna aspekt är också viktigt att förstå i relationen mellan individens och gruppens identitet och det vi kallar mentalitet:
Den moraliska aspekten handhas dock av institutioner som inte bara avgör människors
relationer, resurser och maktpositioner utan också tjänar som kognitiva system, som
skapar normer, seder och riktlinjer för vardagligt handlande och vår ideologi. Mary
Douglas framlägger i boken How institutions think en teori om hur allt socialt och kulturellt samspel mellan människor, där normer och vanor legitimeras och får auktoritet,
sker genom grupperingar som skola, stat etc. Dessa institutioner är i sin tur historiskt
skapade av social interaktion mellan människor. Vi lever inom dessa kognitiva nätverk,
de är våra tolkningsramar. Vi tänker, minns, glömmer, förnimmer och varseblir utifrån
denna kontext. Här får vi kunskap om oss själva och bygger upp vår identitet. Vi kan
inte gå utanför eller bortse från dessa ramar när vi analyserar oss själva eller andra.
Douglas menar att det inte finns några gränser mellan institutionerna och dess människor. Man tänker på de sätt som institutionerna tillhandahåller och de tänker på ett sätt
som människorna i dem har legitimerat. Därigenom tänker institutionerna och konstituerar subjekten samtidigt som subjekten konstituerar institutionerna.48

Detta skapar i statiskhet i identiteten och mentaliteten, men skall inte tolkas som
oföränderlighet. Även utanför det institutionaliserade möter människor verkligheten och andra människor, vilket påverkar. 49 Men det finns en tröghet i identitets- och mentalitetsförändringen.
Ytterligare en nivå där identiteten och mentaliteten sammanlänkas är i det vi
kan kalla livsstil. Identiteten säger något om vem man är och mentaliteten hur
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det bör gestalta sig i det vardagliga tänkandet och livet. Sättet att leva visar på
identiteten.
Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att förhållandet mellan identitet
och mentalitet är ömsesidigt. Identiteten gör att ”gruppens handlingar kan begripliggöras”.50 Identiteten blir en referenspunkt för att förstå, och tolka sig själv
och sina tankar och handlingar.51 Samtidigt är det så att de uttryck mentaliteten
får i tanke och handling innebär att identiteten förkroppsligas och blir synlig och
påtaglig. Livsstilen blir ett sätt att markera identiteten, en symbol, men också ett
redskap att vidmakthålla identiteten och säkerställa gruppens överlevnad och
egenart.52
Efter denna genomgång av de verktyg som kommer att användas och tankarna kring förhållandet mellan identitet och mentalitet, kommer, innan analysen av materialet följer, bakgrunden och sammanhangen att redovisas i tre kapitel. Efter dessa tre kapitel kommer så presentationen av de åtta kapitel vilka detalj studerar olika sidor av församlingens identitet och mentalitet. Det är i dessa
åtta kapitel ”glasögonen” från de två inledande kapitlen kommer att användas
för att se och kunna tydliggöra Askers baptistförsamlings identitet och mentalitet, såsom det tar sig uttryck i källmaterialet.

50 Florén i Florén & Ågren 1998, s. 127.
51 Stier 2003. s, 57.
52 Stier 2003. s, 75.
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DEL II.
BAKGRUND OCH
SAMMANHANG
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3. Baptismen i Sverige
Även om denna avhandling är ett lokalhistoriskt studium av Askers baptistförsamling, så uppstår inte församlingen i ett kyrkohistoriskt vakuum. Den är en
baptistförsamling och en del av den baptistiska väckelsen som sedermera organiseras och institutionaliseras i Svenska Baptistsamfundet. Därför är det nödvändigt att ge en historisk översikt eller skiss över baptismens historiska bakgrund och första årtionden. Att det handlar om en översikt betyder att det blir de
viktigaste personerna, händelserna, influenserna och dragen som skisseras.

3.1. Baptismens bakgrund
3.1.1. Ett antal lokala väckelser
När den första baptistförsamlingen bildas i Sverige 1848 i halländska Vallersvik,
är detta ett av resultaten av ett inte helt enkelt kyrkohistoriskt skeende. 1800-talets första hälft kännetecknas av en mängd mer eller mindre lokala väckelserörelser. Karaktären hos dessa skiftar från att vara rent inomkyrkliga till mer renodlat frikyrkliga, mellan dessa poler finns också de man skulle kunna kalla semikyrkliga.1
Det finns inom dessa väckelserörelser ett antal gemensamma drag. De är:
Lutherska. Under 1800-talets första hälft var fortfarande Luther den självklara
utgångspunkten och auktoriteten. Inte under någon period har så många Lutherskrifter getts ut i vårt land. Luther var utgångspunkten både för de inomkyrkliga
och de mer frikyrkliga rörelserna. Det betydde dock inte att Luther användes på
samma sätt av de olika rörelserna, men han var ändå en självklar referenspunkt
för dem alla. En större del av de tidiga väckelserörelserna leddes av och kretsade
kring lutherska präster. I de norrländska väckelserna var det byabönen som var
centrum och som leddes av lekmän, men även här var Luther en självklarhet.
Fortfarande är det ett enhetssamhälle på det religiösa området, men det fanns
sprickor i den kyrkliga enhetsfasaden.2
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Kyrkokritiska. De olika väckelserörelserna ställde sig oftast kritiska till tillståndet i kyrkan. Man ville förändra, reformera och restaurera kyrkan och var i allmänhet öppet kritisk mot kyrkan och dess prästerskap.3
Individualistiska. Väckelserörelserna poängterade det personliga tillägnandet av
den kristna tron. Den enskilda människans val och personliga erfarenhet betonades. Det var den helt avgörande frågan. Detta fick till följd att även det kyrkliga
ledarskapet bedömdes utifrån personliga kvalifikationer i form av en egen troserfarenhet. Den personliga omvändelsen blir central i dessa rörelser.
Etiska. I allmänhet finns det också ett starkt etiskt drag i de olika rörelsernas
förkunnelse. Detta gäller både i sin betoning på synd och dom, och i sin betoning på det kristna livet och helgelsen. Vardagslivet var något man lade stor vikt
vid och poängterade, både det egna och andras.
Evangeliska. Även om många av rörelserna kännetecknades av en stark domsförkunnelse, var de i allmänhet evangeliska i det att de betonade nådens erfarenhet. Nåden var själva grunden och förutsättningen för omvändelsen.

3.1.2. Nyevangeliska väckelsen
De olika lokala väckelserna under 1800-talets första hälft kanaliseras i mycket in
i det som brukar kallas den nyevangeliska väckelsen. En nyckelroll i denna process har den skotske metodistpredikanten George Scott (1801–1874). Han
kommer till Sverige 1830 och har tillåtelse att fungera som lärare för engelska
metodister i Sverige, och endast dessa. Men redan 1831 börjar han predika på
svenska och lät svenskar komma till Engelska kyrkan som åhörare och bryter
därmed mot svensk lag. Han har även samlingar i privata hem, vilket innebar
brott mot konventikelplakatet. Hans verksamhet leder dock inte till någon större
konflikt förrän 1838. Från 1832 fylls kyrkan varje onsdagskväll och under de
närmaste åren är kyrkan överfull. 1839 och 1840 anmäls Scott till konsistoriet.
Den liberala pressen angriper också Scott. 1840 invigs den nya Engelska kyrkan,
som senare fick namnet Betlehemskyrkan. Palmsöndagen 1842 utbryter upplopp
i Engelska kyrkan, där hans predikan avbryts av stampningar och andra oljud,
vilket till slut leder till att Scott tvingas lämna landet 1842.4
Scott arbetade inte bara med väckelsemöten, utan även med nykterhetsfrågan
och bibelspridning. Han var med och startade Svenska Missionssällskapet. Sin
största betydelse fick Scott, dels genom att han startade tidskriften Pietisten
1842, som spred den nyevangeliska väckelsens tankar ut över landet, dels genom sitt inflytande på väckelsens ledande svenska företrädare, inte minst Carl
Olof Rosenius (1816–1868), den nyevangeliska väckelsens främste företrädare
3
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och Anders Wiberg (1816–1887), baptismens främsta språkrör, vilka båda arbetat tillsammans med Scott (se nedan).
Rosenius var uppväxt i nyläsarmiljö i Västerbotten. Han tänkte bli präst, men
efter en troskris möter han Scott 1839 och finner en ny frimodighet och börjar
arbete under och tillsammans med Scott. Han började predika och blev sekreterare i missionsföreningen. Vid Scotts avresa 1842 tar Rosenius över ansvaret för
utgivningen av Pietisten, och även Missionstidningen. Han blir även anställd
som stadsmissionär av The Foreign Evangelical Society i New York, vilket innebär något nytt i svensk kyrkoliv: ”den frie lekmannapredikanten, obunden av
varje formell församlingsbildning”. Rosenius är fram till sin död den inomkyrkliga väckelsen obestridlige ledare. Hans påverkan genom tidningarna och sina
skrifter som spreds över landet går inte att förneka.5
Ytterligare en person inom den nyevangeliska väckelsen är viktig för baptismens bakgrund och det är den finske prästen Fredrik Gabriel Hedberg (1811–
1893). Till en början såg Rosenius honom som en medkämpe, men sedan han
blivit alltmer kritisk till pietismen och gett ut ett antal skrifter som fördömde
den, blir förhållandet mer ansträngt. När Hedberg kommer till Sverige 1846 inser Rosenius att Hedberg står för en ultraevangelisk tro med tydliga tendenser
till antinomism. 1848 startar Hedberg, med tydligt pik mot Rosenius Pietisten,
tidningen Evangelisten, som Wiberg senare tar över. Hedbergs ultraevangelism
får stort genomslag i vissa delar av landet, inte minst i Dalarna, där baptismen
senare får stort inflytande. Wiberg och Hedberg har också ett nära samarbete
under en tid.6
Den svenska Evangeliska alliansen bildas efter engelsk förebild 1853 med ett
antal underavdelningar ute i landet. Tanken var att en läromässig pluralism
skulle tillåtas och att fokus skulle ligga på det gemensamma evangelisationsuppdraget. Poängen var att lägga stridsfrågorna åt sidan och sända ut missionärer i Sverige. Denna tanke skapade dock problem, när frågan om vad ”missionärerna” fick förkunna kom upp. Hur mycket fick de profilera sig och tala om sådant som alla i alliansen inte var överens om. Problemen blev akuta i och med
att Carl Möllersvärd (1832–1901) antogs som alliansens missionär. Möllersvärd
var utsänd av baptister i Nordamerika för att sprida de baptistiska lärorna i Sverige. Han spred bl.a. skrifter, vilka uppmanade till ”lydnad i allt”, vilket också
inkluderade dopet. Rosenius begär då utträde ur alliansen. Styrelsen för underavdelningen i Stockholm ändrar också redan 1853 stadgarna till att föreningen
endast skall bedriva ”luthersk stadsmission”. Detta leder till att Stockholms missionsförening bildas för bedrivande av baptistisk inre mission, inte bara i Stockholm utan i hela landet. Missionsföreningen fick understöd från nordstatsbaptister i USA. Möllersvärd blev sekreterare och efterträddes efter några år av
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Adolf Drake (1833–1906). Den enhet som tidigare funnits bland nyevangeliska
väckelsens folk var nu definitivt ett minne.7
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) grundas 1856 och blir den inomkyrkliga väckelsens organ för utsändande av kolportörer.8

3.2. Baptismens första våg
Baptistiska tankar hade redan tidigare börjat göra sig gällande i Sverige. Det
man kan kalla den första vågen av baptism i Sverige sker på 1840-talet. Denna
våg kommer ur de mer biblicistiska och separatistiska grupperna bland väckelsens folk. Det första baptistiska dopet ägde rum i Östansjö i Mo i norra Ångermanland. Det skedde den 23 juni 1847, då bonden Eric Mårtensson döpte ett
flertal personer. Denna händelse var speciell i så motto att det inte hade förekommit några baptistpredikanter som förkunnat troendedop, utan man hade
kommit fram till detta genom att studera Bibeln. Denna händelse fick inga konsekvenser alls då alla de döpta, utom en, emigrerade till Amerika och därför
skedde ingen församlingsbildning.9
De döpta i Mo var dock inte de första svenskar som döpts enligt baptistisk
praxis. Sjökapten G. W. Schröder (1821–1914) hade döpts redan 1845 och blivit
medlem i en baptistförsamling. Hans dop är viktigt därför att han vid ett besök i
Göteborg samma år möter folktalaren, nykterhetskämpen, sjömansmissionären
och predikanten Fredrik Olaus Nilsson (1809–1891), vilken blir den verklige
baptistpionjären under baptismens första våg. Han hade kommit till tro 1834 i en
sjömanskyrka i New York. Mötet mellan Nilsson och Schröder ledde till en
brevväxling mellan Nilsson och baptistpastor J. G. Oncken (1800–1884) i Hamburg, vilken han lärt känna vid ett besök där, och som också skickade Nilsson
några skrifter om dopet. Det var också Oncken som döpte Nilsson i Elbe den 1
augusti 1847. Året efter döps Nilssons hustru, två av hans bröder, samt ytterligare två män vid Vallersvik i norra Halland. Dopet förrättades inte av Nilsson,
utan av en dansk baptistpastor vid namn A. P. Förster. Församlingen i Köpenhamn hade bildats 1839 genom Hamburgförsamlingens arbete. Dopförrättningen
leder till den första svenska baptistiska församlingsbildningen, vilken sker i Borekulla i Landa. Nattvard firas och en trosbekännelse översatt från tyskan antas.
F. O. Nilsson blir församlingens föreståndare. Efter ett antal nya dopförrättningar består församlingen i februari 1849 av 28 medlemmar. Samma år vänder
sig församlingen till Hamburgförsamlingen och ber dem att ordinera Nilsson till
lärare och äldste för den svenska baptistförsamlingen. Församlingen möter motstånd från kyrkan, vilket bl.a. innebär tvångsdop av barn. I och med att församlingsbildningen och Nilssons handlande är olagligt får det rättsliga efterverkningar. Nilsson döms den 1850 av Göta hovrätt till landsförvisning. Domen
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verkställs året efter, Nilsson emigrerar till USA och 1853 följer 21 av
medlemmarna efter. Nilssons landsförvisning upphävs 1860, men han återvänder till Sverige först 1868.10

3.3. Baptismens andra våg
Den viktigaste personen i det vi kan kalla baptismens andra våg torde vara Anders Wiberg. Han växte upp nära Hudiksvall under herrnhutiskt inflytande. Han
upplevde en andlig kris, vilken ledde till att han kom att arbeta tillsammans med
George Scott i Stockholm åren 1839–1842. 1842 återvänder han till Uppsala och
prästvigs året därpå. 1846–1847 kommer han ännu en gång till Uppsala för att
avlägga pastoralexamen. Under perioderna i Uppsala rörde sig Wiberg i kretsen
kring L. V. Henschen (1805–1856), vilken var en samlingspunkt för de evangelikala studenterna i Uppsala. Henschen drev frågan om en kyrka fri från staten.
Under 1849–1850 var Wiberg tjänstledig p.g.a. sjukdom, men använde tiden till
att predika bland de separatistiska hedbergianerna i Hälsingland och delade ut
nattvarden vid enskilda sammankomster. Wibergs handlande ledde till anmälan
till domkapitlet vid flera tillfällen, utan att det blir några påföljder.11
Wibergs väg till baptismen går via de separatistiska läsarrörelserna. 1851 besöker Wiberg baptistpastorn J. G. Oncken i Hamburg, vilket får till konsekvens
att Wiberg avsäger sig prästämbetet i oktober samma år. Året efter, 1852, på väg
till USA, döps han i Köpenhamn den 23 juli av den landsförvisade F. O. Nilsson. Strax före, i samma månad, hade Wiberg avslutat sin omfattande skrift
Hvilken bör döpas? Och hvaruti består dopet? Den kommer ut i slutet av året
och distribueras av Per Palmqvist (1815–1887), vilken själv döps först 1857.
Wibergs och de första baptisternas teologi var inte så reformert som den senare
blev under amerikanskt inflytande. 1853 ordineras Wiberg till pastor. Under sin
vistelse i USA skriver han 1855 ännu ett arbete om dopet, Det kristliga dopet
som ges ut på både svenska och engelska. Samma år återvänder han som missionär, utsänd av The American Baptist Publication Society. Under Wibergs
USA-vistelse fortsätter baptismen att utvecklas i hemlandet. Peter Ferdinand
Hejdenberg (1827–1899) var en av de främsta företrädarna. Han hade 1853 uppmuntrat Orsaläsarna. Den 21 maj 1854 döps han i Hamburg och ordineras till
predikant och sakramentsförvaltare. Hejdenberg reser runt i landet och döper.
Vid återkomsten till Sverige utses Wiberg till församlingsföreståndare i Stockholm. Under de följande åren ger sig Wiberg in i den offentliga debatten och
försvarar de baptistiska ståndpunkterna. 1856 återupplivar han Hedbergs tidskrift Evangelisten, vilken fungerar som hans språkrör. Han anordnar också
1856–1857 den första baptistiska kolportörskursen. År 1856 fanns det nio bap-

10 Jarlert 2001, s. 167–168. Nordström 1936, s. 51–76, 85–101.
11 Jarlert 2001, s. 157, 168–169.
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tistförsamlingar i Sverige. I juni 1857 anordnades den första allmänna baptistkonferensen i Stockholm under hans ledarskap.12
Under denna period börjar också bön och missionshus byggas. Det äldsta
kända är baptistkapellet i Skattungbyn, som byggdes 1851. Flera av de första
missionshusen hade tidigare använts för annan verksamhet. Ibland byggde man
nytt. Orsabaptisterna skaffade en egen gudstjänstlokal i Hansjö 1854 och invigde det året efter.

3.4. Baptismen organiseras och institutionaliseras
I och med den första baptistkonferensen 1857 kan man se baptismen som en organiserad storhet. Då fanns det 45 baptistförsamlingar med ca 2 100 medlemmar
och under de följande åren ökar de i rask takt både i antal och i antal medlemmar. 1858 döptes 1492 personer och 20 nya församlingar startades och vid utgången av 1859 var antalet uppe i 95 församlingar i 18 län med sammanlagt
4311 medlemmar. Under åren fram till sekelskiftet växer baptismen med i snitt 1
000 personer om året, så att medlemsantalet överstiger 30 000 i 460 församlingar.13 I och med konventikelplakatets avskaffande den 12 oktober 1858,
ökade också snabbt antalet missionshus och kapell på landsbygden.14

3.4.1. Kolportörverksamheten
Den svenska väckelsens benämning ”läseriet”, visar på den vikt läsningen av
kristen litteratur hade. Genom utsändandet av kolportörer, vilkas huvuduppgift
var att sprida litteratur, spreds budskapen. Kolportörerna var från början mer av
skriftspridare än predikanter. Brittiska och framförallt amerikanska missionsorganisationer stödde verksamheten. När Anders Wiberg återvände till Sverige var
han understödd av ett sällskap för kristlig litteratur. Med tiden blir dock kolportörerna alltmer lekmannapredikanter. Från början sändes de flesta kolportörerna
ut i Evangeliska alliansens regi, men från splittringen av Stockholms missionsförening, sänder EFS och baptismen ut sina egna kolportörer.15

3.4.2. Konferenserna
Anders Wiberg kallar samman den första gemensamma konferensen i Stockholm 1857. Konferenserna fungerade som en representativ demokrati, genom att
församlingarna skickade valda ombud. Ett problem, som det egentligen aldrig
verkar ha reflekterats över, var vilken auktoritet besluten på konferenserna
skulle ha, då det betonades att de baptistiska församlingarna var helt självstän-
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diga och fria. Vid den första konferensen tillsattes också förvaltningskommittén
(se nedan).16
Vid den andra konferensen 1858 diskuterades frågan om sluten eller öppen
kommunion. Vid konferensen fanns företrädare för baptismen i England, Amerika och Tyskland närvarande, vilka påverkade frågan. Konferensen beslutade
att förespråka sluten kommunion, såsom den tillämpades i Tyskand och USA.17
Vid konferensen 1860 antogs en gemensam trosbekännelse. Det var samma
trosbekännelse som Stockholms baptistförsamling antagit redan 1856.18
Syndfrihetsläran togs upp på konferenserna i början av 1860-talet, liksom
frågan om distriktsföreningar och Betelseminariet (se nedan)

3.4.3. Förvaltningskommittén
I samband med den första konferensen 1857 tillsattes en förvaltningskommitté,
vilken bestod av 12 personer, alla medlemmar i Stockholms baptistförsamling.
Den fick till uppgift att
•
•
•
•

Ha hand om den gemensamma kassan.
Söka upprätta en kolportörsskola
Främja evangelistverksamhet och litteraturspridning
Göra upp program för rikskonferenserna

Först 1866 antogs stadgar och en arbetsordning för kommittén, i denna utgick
frågan om en kolportörsskola, då Betelseminariet startats. Den gemensamma
kassan delades så småning om upp i tre olika delar, förutom den allmänna gemensamma kassan, ”Baptistförsamlingarnas byggnadskassa” (1861) och ”Baptistförsamlingarnas nödhjälpskassa” (1862). Antalet medlemmar i kommittén
varierade från nio till ett trettiotal fram till dess nedläggning 1887 i samband
med att Svenska baptistsamfundet bildades. Förvaltningskommittén blev en fast
referenspunkt, ett nav för baptismen i Sverige.19

3.4.4. Distrikts- och missionsföreningar
F. O Nilsson hade redan 1850 sökt skapa en distriktsförening runt Göteborg. Inspirationen kom från England och Amerika, där baptismen var organiserad på
detta sätt. Nilsson fick dock vänta till 1860 för att förverkliga sin tanke och då i
Skåne. Beslutet meddelades i Evangelisten och tidningen uttalade sig positivt till
utvecklingen. Vid konferensen 1861 är frågan uppe och alla talare som yttrade
sig var för bildandet av fler distriktsföreningar. Man beslöt enhälligt bilda sju
distriktsföreningar, där landets 125 församlingar skulle ingå. Konferensen antog
16
17
18
19

Westin 1963, s. 232.
Westin 1963, s. 235.
Nordström 1936, s. 95. Westin 1963, s. 236.
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också stadgar för föreningarna.20 Med tiden utökades antalet distriktsföreningar.21
Föreningarna fungerade som ett sammanhållande band mellan församlingarna och skapade en gemenskap och en gemensam identitet i en tid då kommunikationerna inte var utbyggda och människor inte hade så lätt att förflytta sig.
Distriktsföreningarna samordnade också kolportörernas och resepredikanternas
verksamhet. Föreningarna fungerade som den instans vilken reglerade en församlings tillhörighet till den svenska baptismen. Det var på denna nivå som intagningar och uteslutningar av församlingar skedde inom den svenska baptistgemenskapen. Föreningarna hade däremot inga egna ekonomiska medel. En annan svaghet var att betoningen på distriktsföreningar skapade en mycket decentraliserad gemensam organisation, vilket ibland skapade motsättningar och problem i gemensamma angelägenheter. Orsaken till detta var att man inte på något
vis ville begränsa de enskilda församlingarnas självständighet och frihet.22
Som tidigare konstaterats bildades missionsföreningar redan på 1850-talet i
Evangeliska Alliansens regi. Efter splittringen ombildas flera av Alliansens missionsföreningar till rent baptistiska organ. Stockholms Missionsförening var den
första och den mest betydelsefulla. Den ägnade sig åt en omfattande kolportörsverksamhet och litteraturspridning. Under åren strax efter 1860 spred man årligen 150 000 skrifter. Från 1866 ökades antalet evangelister, men omfånget på
litteraturspridningen minskade. Den andra betydelsefulla missionsföreningen var
den i Sundsvall, bildad 1857, som också hade en stor verksamhet under andra
halvan av 1860-talet. Missionsföreningarnas medlemskap var personligt vilket
gav dem en egen ekonomi genom att medlemsavgifter togs upp. Deras verksamhet var inte begränsad till det område som namnet antyder, utan det var endast
utsändningsorten. Deras kolportörer, evangelister och predikanter verkade över
hela landet.23
20 Nordström 1928, s. 91–93, 98. De sju ursprungliga distriktsföreningarna var: Norrlands
distriktsförening, efter 1865 Sundsvalls distriktsförening till 1884, då den blir Medelpads
distriktsförening; Dala distriktsförening; Stockholms distriktsförening; Närkes distriktsförening; Smålands distriktsförening; Gotlands distriktsförening; Skånes distriktsförening.
21 Westin 1963, s. 236. Nordström 1928, s. 96–105: Västerbottens distriktsförening (1863),
genom delning av Norrlands distriktsförening. Den bytte namn redan 1865 till Norrbottens distriktsförening; Jämtlands distriktsförening (1863); Västmanlands distriktsförening
(1866); Norra hälsinglands distriktsförening (1877), från 1883 Hälsinglands distriktsförening; Värmlands distriktsförening (1878); Gävle-Falu distriktsförening (1879), som
delades i Södra Dalarnas distriktsförening (1886) och Gästriklands distriktsförening
(1886); Westergörlands distrikts- och missionsförening (1880); Blekinge distriktsförening (1881); Östergötlands distriktsförening (1883); Södermanlands distriktsförening
(1888); Norra Smålands distriktsförening (efter undersökningsperiodens slut); Västerbottens distriktsförening (efter undersökningsperiodens slut).
22 Nordström 1928, s. 103-105. Westin 1963, s. 237.
23 Nordström 1928, s. 116-118. Nordström nämner också följande missionsföreningar: Vendes Missionsförening (1869); Örebro Missionsförening (1858); Uppsala Baptist-Mis54

3.4.5. Betelseminariet
Beslutet att starta en skola fattades vid den fjärde baptistiska konferensen 1866
och den första kursen startar i oktober samma år. Namnet skulle vara ”Svenska
Bethel-seminariet. Syftet var att förse baptistförsamlingarna med lärare och föreståndare. Skolan fick stöd från American Baptist Missionay Union genom Anders Wibergs amerikanska kontakter. Utsänd från USA blev svenskamerikanen
Knut Oscar Broady, född Brundin (1825–1922) för att starta pastorsutbildningen. Broady var föreståndare under seminariets första 40 år och påverkade
den svenska baptismen i klart angloamerikansk reformert riktning. Under seminariets 30 första år utbildades 254 elever. Man ställde höga krav på lärarna, fem
var filosofie doktorer och två, Wiberg och Drake, hade teologisk universitetsutbildning. Ett förhållande som inte alltid sågs som positivt ute i församlingarna.24

3.4.6. Evangelisten och Wecko-Posten
När Anders Wiberg återkom från sin amerikavistelse 1855 återupptogs utgivningen av tidningen Evangelisten, med början 1856. En tidning med det namnet
hade getts ut från 1848, första året av Per Palmqvist, och 1849–1850 av prästen
F. G. Hedberg och var då organ för hedbergianismen. 1851 hade Anders Wiberg
redigerat den innan sin amerikaresa, vilken gjort att den lagts ned. Den nygamla
tidningens första nummer kommer den andra januari 1856. Den utkom en gång i
månaden. Den innehöll uppbyggelseartiklar, artiklar som berörde religionsfriheten, samt rapporter från kristen verksamhet i Sverige och utlandet. Wiberg var
dess redaktör fram till 1873, med undantag för sina utlandsvistelser, då tidningen redigerades av Adolf Drake, 1860 och 1863–1866. Från 1874 till dess
nedläggning 1883 var pastor C. G. Lagergren dess redaktör. Evangelisten blev
ett första organ för spridning av de baptistiska idéerna i Sverige.25
Wecko-Posten startades 1868 av Adolf Drake, först som en bilaga till Evangelisten, men snart som egen veckotidning. På den kyrkliga sidan fanns tidningen Wäktaren och nu fick baptisterna ett organ som förde deras talan. Ursprungligen var tanken att vara en allmänpolitisk tidning, men snart uppfattades
den som baptismens främsta språkrör, vilket också är synligt i dess innehåll, vilket över tid blir mer och mer präglat av rapporter från baptistförsamlingarna i
Sverige och utomlands. Från början har rapporterna en ganska undanskymd
plats, för att med tiden få allt större utrymme och flyttas allt längre fram i
tidningen.26

sionssällskap (1872); Göteborgs distrikts-missionsförening (1871); Östergötlands Missionsförening; Blekinge Missionsförening; Södra Dalarnas Missionsförening; Västmanlands Missionsförening; Gävle Missionsförening..
24 Bexell 2003, s. 42-43. Westin 1963, s. 237-239.
25 Nordström 1928, s. 303-305. Westin 1963, s. 232.
26 Bexell 2003, s. 43-44.
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3.4.7. Yttre mission
Den Svenska baptismen börjar sin gemensamma yttre mission först 1889, vilket
faller utanför tidsramen för denna avhandling.27

3.5. Inre stridigheter
3.5.1. Den sjödinska syndfrihetsläran28
Den sjödinska syndfrihetsläran har fått sitt namn efter August Sjödin. En porträttmålare som kommit till tro och låtit döpa sig 1856 i Enånger i Hälsingland.
Efter sin omvändelse uppträdde han som ”fri” predikant utan att vara ansluten
till någon baptistförsamling. 1857 flyttar Sjödin till Sundsvall och begär inträde i
baptistförsamlingen där. Från Hälsingland skriver man och varnar för Sjödin och
hans åsikter i vissa lärofrågor. En kommitté tillsätts för att pröva Sjödin och
hans läror och efter viss tvekan fick han bli medlem i församlingen, men redan
den 28 juli samma år uteslöts han. Han hade dock inte lyckats vinna några andra
än sin fru för sina åsikter. Efter att under 1858 vistats i Härnösand kom han våren 1859 till Stockholm. En majoritet i baptistförsamlingen där ville bevilja honom medlemskap, men ledarskapet genom Anders Wiberg, Adolf Drake och
Gustaf Palmqvist (1812–1867) motsatte sig det och fick frågan bordlagd och
medlemskap beviljades aldrig. Orsaken till motståndet var den lära om syndfri
fullkomlighet han nu öppet förkunnade. En del medlemmar i församlingen tog
till sig hans förkunnelse och uteslöts i januari 1860.
Sjödin drar vidare till Norrköping. Han mottogs av i den lilla baptistförsamlingen på 30 medlemmar och dess föreståndare, klädesvävaren C. J. Dahlgren,
vilka verkar acceptera hans förkunnelse. I och med detta fick Sjödin en plattform för sin verksamhet. Här träffar han också kolportören C. M. Carlander,
som blir en av de ivrigaste spridarna av syndfrihetsläran. Under 1860 utger Sjödin två småskrifter i vilka han presenterar sin lära; Guds evangelium för allt kött
till frigörelse och Den silade modersmjölken, vilka sprids av kolportörerna.
Sjödin hävdade att synden inte bara var förlåten, utan att synden var fullkomligt borttagen. Kristus var, enligt Sjödin, inte syndfri under sitt jordeliv, utan
delaktig i Adams syndiga natur, men genom sin korsdöd borttog han arvsynden.
Genom uppståndelsen fick Jesus ett syndfritt kött och befriar alla som tror på
samma sätt. Det gäller att tro på detta faktum och det är endast denna tro som
frälser, annars kännetecknas man av laggärningar. Sjödin hävdar ”en syndfrihet i
köttet”. Eftersom synden kommer av lagen måste också lagen vara borttagen. På
det moraliska planet innebar denna lära stora problem. Det fanns ingen kamp
mot synden längre, då synden var borta. Eftersom synden inte fanns, fanns det
heller inga felaktiga gärningar.
27 Bexell 2003, s. 152.
28 Den följande beskrivningen är hämtad från, Nordström 1928, s. 57-90
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Sjödin hävdade sin lära med stor emfas och såg sig själv som en profet. Han
ansåg sig t.o.m. i vissa frågor ha större insikt än apostlarna. Hans egna åsikter
kom också att stå över bibelordet. Ibland kom Andens upplysning genom extas
och hänryckning. Genom att hävda att man hade mer insikt än några tidigare,
blev man oantastlig för kritik och kunde avfärda kritikerna med att de var ”lagträlar”. Att det var radikalt nytt innebar också att man först hävdade omdop som
en nödvändighet, för att senare hävda att varken dop eller nattvard behövdes i
den nya tidsålder som genom Sjödins eget framträdande nu inträtt.
I november 1860 infördes i Evangelisten varningar och avståndstagande från
syndfrihetsläran, och en stor del av tidningen ägnades under det följande året åt
att bekämpa syndfrihetsläran. Församlingen i Norrköping slutade att betraktas
som en baptistförsamling. Både vid konferenserna 1860 och 1861 tas frågan om
syndfrihetsläran upp och man menar att det bästa sättet att bekämpa läran är genom att framhålla Skriftens sanning. Trots dessa åtgärder sprids syndfrihetsläran
snabbt,29 bl.a. genom Carlander i Värmland. Vid samma tid började i Dalarna en
kolportör vid namn Säs Per Pehrsson förkunna en liknande lära.30 Han var i sin
förkunnelse mycket polemisk mot ledarna i Stockholm. Säs Per får stort inflytande i alla församlingar i Dalarna och flera av dem splittrades. Medlemsantalet
i dalaförsamlingarna föll från knapp 800 1859 till 168 ett år senare. Flera av de
kringresande kolportörerna övergick också till denna lära vilket möjliggjorde
dess snabba spridning.
Syndfrihetslärans inflytande ebbade ut bl a genom den brist på ordning som
läran skapade, inte minst rörande moraliska förhållanden. Under åren efter 1862
återupptas ett stort antal av de tidigare uteslutna anhängarna till syndfrihetsläran.

3.5.2. Helgianismen eller fribaptismen
Den andra stora striden gällde de läror som baptistpredikanten Helge Åkesson
(1831–1904) började under 1860-talet. Åkesson var född utanför Helsingborg.
Han kom till tro vid 17 års ålder och genom läsning av P. Fjellstedts tidning Bibelvännen fick ha en längtan efter att bli missionär. Genom en personlig kontakt
med Fjellstedt får han rådet att utbilda sig till präst och påbörjar teologiska studier. Efter fem års studier avbryter han dem, då han blivit övertygad om att han
inte kan bli präst i Svenska kyrkan. Istället blir han 1856 kolportör inom Helsingborgs traktatsällskap. Under sina resor kommer han i Halland i kontakt med
29 Nordström 1928, s. 75-81. Nordström hävdar stora likheter med erikjansarnas lära
på1840-talet och att detta kan förklara den snabba spridningen i samma områden som
denna 20 år tidigare. Nordström ser även hedbergianernas superevangelism, med sin antinomism som en bakgrund till syndfrihetslärans framgång i Dalarna. Orsaläsarna och en
stor del av väckelsens folk hade varit hedbergianer innan de övergick till baptismen.
Ett tredje skäl var den starka subjektivism som fanns i rörelsen.
30 Nordström 1928, s. 61. De två männen verkar var för sig kommit fram till liknande
ståndpunkter vid samma tid, från 1860 har de dock kontakt och korresponderar med varandra.
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baptister och han döps 1857. Samma år bosätter han sig i Broby och blir föreståndare för baptistförsamlingen där. Han ansluter sig inte till den sjödinska
syndfrihetsläran, men har under de första åren på 1860-talet åsikter som i det
känsliga läget sågs som besläktade med den. 1866 har Förvaltningskommittén
ett samtal med honom om hans lära. Samma år närvarade han vid konferensen i
Stockholm och han uttalar sig bl.a. mot inrättandet av en predikantskola. Hans
åsikter började nu få en viss spridning, främst i Skåne.31
I början av 1870-talet uppstår slitningar inom baptistförsamlingarna i Skåne
och inom distriktsföreningen. I maj 1872 beslutar man sig för att ta itu med frågan. Pastor Johannes Lindblom och Johannes Palmqvist (1805–1894) kommer
från Stockholm för att delta i distriktsmötet. Mötet beslöt med stor majoritet att
vädja till församlingen i Broby att återkalla Helge Åkesson (1831–1904) från
hans verksamhet som predikant om han inte ändrade åsikter, och att i annat fall
utesluta honom. Om församlingen inte lyssnade till denna vädjan skulle den uteslutas ur föreningen. Församlingen ställde sig på sin föreståndares sida och vägrade följa distriktsmötets vädjanden och hot. Församlingen utesluts hösten 1872
och de trettiotal medlemmar som inte höll på Åkesson bildar en ny församling.32
Vid den gemensamma konferensen 1872 tas helgianismen upp och man råder först att ta till tillrättavisning, sedan uteslutning, både när det gäller enskilda
medlemmar i församlingarna och när det gäller församlingar inom distriktsföreningarna. Resultatet av dessa råd försvårade slitningarna på lokalplanet och ute i
distrikten. Värst var det i Skåne, Dalarna och på Gotland. I Dalarna fanns det
inom varje församling ett helgianskt parti. Mellan 1875 och 1881 var krisen akut
i Dalarna och distriktsföreningen fungerade inte alls. Schismen leder till att ett
antal församlingar lämnar baptisternas distriktsföreningar och formar det som
blir Fribaptistsamfundet.
De läror som Åkesson förespråkade och som baptismen inte kunde acceptera
var bl a följande:
En subjektiv försoningslära. Åkesson menade att Gud inte försonades på korset
och att hans vrede inte utsläcktes. Kristus dog inte i vårt ställe och rättfärdiggörelsen innebär inte en tillräknad rättfärdighet. Människan blir rättfärdig genom
tron, som gör henne istånd att utföra rättfärdiga handlingar. Synden utplånas genom förlåtelsen.
En fullkomlig helgelselära. Åkesson menade att den troende var istånd att leva
ett heligt och syndfritt liv. En kristen skulle inte klaga över sin syndfullhet. Det
är ologiskt och en ”förfalskning av evangeliet”. Det asketiska livet i efterföljelse
betonades. Han förespråkade bl a att krigstjänst och att svära eder var uteslutet
för en kristen, samt att fotografering var fel.
31 Nordström 1928, s. 205-208.
32 Nordström 1928, s. 208-209.
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En lära om de ändliga straffen. Åkesson förnekade de eviga straffen och menade att ordet som översätts med ”evigt” skall översättas ”tidsåldrigt”.33

3.6. Yttre motstånd
Avslutningsvis måste vi säga något om det motstånd baptismen mötte. Det är
viktigt då just motståndet mot den baptistiska rörelsen är en viktig ingrediens i
formandet av den tidiga baptistiska identiteten.

3.6.1. Konventikelplakatet och dissenterlagarna34
Konventikelplakatet från 1726 värnade enheten i religionen i det svenska enhetssamhället. Den gemensamma gudstjänsten i kyrkan samt hushållets enskilda
andakt var de enda religiösa sammankomster som tilläts. Konventikelplakatets
stora roll är nog främst det symbolvärde denna lag hade och egentligen inte dess
tillämpning. Det blev för väckelsens folk en symbol för den kontroll som makten utövade mot de oliktänkande. Från att ha varit tänkt som ett sätt att hindra
pluralismen och bevara enheten i tron, kom det att bli själva kännetecknet på
förtryck av oliktänkande och inskränkande av individens frihet. Dess praktiska
tillämpning var sparsam, men dess symbolvärde inte minst för kommande generationer blev stort. Genom tillägg till lagen från 1762 och 1837 om att alla rättegångar med hänvisning till lagen först skulle gå via justitiekanslern (JK), skapades en mycket segdragen process, vilket var en av orsakerna till att den sällan
tillämpades. Även synen och praxis hos JK förändrades. Enligt plakatet skulle
alla deltagare i en konventikel åtalas, men under 1800-talet gällde det endast ledare och de som upplät sina hem för konventiklarna, och ofta handlade det
främst om varningar. Under 1840- och 1850-talen kom man också runt plakatets
stadga genom att samlas som missionsföreningar eller nykterhetsföreningar.35
När det gällde separata dop eller nattvardsgångar var det inte konventikelplakatet som tillämpades, utan lagen om ”gäckeri med Guds ord och sakrament”
i missgärningsbalken kapitel 1. §2, vilken i mycket högre grad än konventikelplakatet ledde till fällande domar mot baptister. Överhuvudtaget var det själva
förekomsten av anmälan och rannsakan inför världsliga myndigheter som upplevdes som ett övergrepp och en inblandning i saker som man upplevde som
privata och andliga. Konventikelplakatet upphör att gälla i oktober 1858.36

33 Nordström 1928, s. 209-212.
34 För tillämpningen av religionslagarna i ett regionalt sammanhang, se Samuelsson 1998.
35 Jarlert 2001, s. 200-204. ”Konventikelplakatet tillämpades alltså mycket sparsamt. Under
tiden 1820-1849 förekom i justitiekanslerns diarium 148 ärenden om ’väckelse’, som
med avdrag för dubbelförda ärenden fördelar sig på 28 i Götaland, 13 i Svealand och 86 i
Norrland. Från 1809 till plakatets upphävande 1858 förekom i de båda nordligaste länen
endast fyra konventikelmål som ledde till fällande dom” (s. 201).
36 Jarlert 2001, s. 202: ”Under åren 1851-54 fälldes 134, 176, 410 respektive 173 personer
enligt gäckeriparagrafen.”
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Konventikelplakatet ersattes bl.a. av 1860 års dissenterlag. Kraven på religionsfrihet och hotet från baptismen var två oförenliga ting som man sökte förena
genom denna lagstiftning. Man ville erkänna att det fanns sådana som inte ville
tillhöra den svenska lutherska kyrkan, men samtidigt reglera och kontrollera
dessas religionsutövning. Genom att baptisterna upplevde att deras frihet så
starkt beskurits genom den nya lagen, sker något lagstiftaren inte trodde vara
möjligt, att baptisterna inte väljer att bilda dissentersamfund. Därmed vägrar de
ställa sig under den nya lagen. Lagen kritiseras även av den evangeliska alliansen i London och dess styrelse. I december 1862 inlämnas en inlaga till justitieministern, som beslutats på konferensen året innan tillsammans med 4116
namnunderskrifter, vilket är 75% av alla medlemmar i baptistförsamlingarna vid
den tiden.37

3.6.2. Passtvång
Enligt en lag från 14 augusti 1812 krävdes det pass för att färdas fritt i Sverige.
Passet utfärdades av konungens befattningshavare och innehöll uppgifter om
namn, hemort, sysselsättning, resmål, samt giltighetstid för passet. För att få ett
pass måste man ange resans syfte. Från myndigheternas sida kunde man låta bli
att utfärda till lekmän som predikade, vilket begränsade deras rörlighet. Blev
man gripen utan pass, blev man häktad och fick betala omkostnader och resan
till hemorten. Kolportörsverksamheten kunde anses som gårdfarihandel, för vilket pass kunde ges, vilket gjorde att i stort sett alla resepredikanter också sålde
litteratur. Upptäcktes att kolportören också var predikant kunde han dock nekas
pass.
Passtvånget togs bort den 21 september 1860, vilket underlättade kolportörsverksamheten och predikandet.38

3.6.3. Tvångsdop
Enligt den svenska kyrkolagen skulle alla barn döpas inom åtta dagar. När lagstiftningen antogs var barndopet en självklarhet i det svenska enhetssamhället,
vilket visas av att det ses som en försummelse och vårdslöshet att inte döpa sitt
barn. Att vägra barndop medvetet av teologiska orsaker, så som baptisterna
gjorde, var en främmande tanke.39 Eftersom det inte rörde sig om försummelse
37 Nordström 1928, s. 12-45. På konferensen i Stockholm 23-28 juni 1861 diskuterade man
dissenterlagen. Man fattade följande beslut:
”a) att förklara, det baptisterna för sig samvetes skull icke ansågo sig kunna ingå i kungl.
Maj:t med ansökan om att få bilda församlingar på de villkor, som den nya dissenterlagen föreskrev;
b) att ingiva till kungl. Maj:t en underdånig förklaring om orsaken till baptisternas ståndpunkt i denna fråga, och att uppdraga avfattandet av denna förklaring åt förvaltingskommittén” (s. 15).
38 Nordström 1928, s. 45-47.
39 Kyrkolagen kapitel 3 § 2.
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hänvisades istället till två kungabrev från 1733 och 1740, som båda sade att polisen hade till uppgift att se till att barnet döptes. Det första tvångsdopet av barn
till baptister skedde i Västsverige 184940. Ett resultat av tvångsdopen var av ekonomisk art, då föräldrarna tvingades betala kostnaderna för både prästen och
länsman arbete, vilket ibland ledde till och med till tvångsförsäljning av egendom. Tidigare hade tvångsdop skett av barn som döpts av lekmän av norrlandsläsarna, vilka inte accepterade den nya handbokens ritual. Ur baptistisk synvinkel var inte barndopet värt något, och ur deras synvinkel var det definitivt inget
kristet dop, och man benämnde det barnbegjutning. De tidiga baptistiska kvinnorna vägrade också ofta kyrktagning, från 1850 förklarade Kungl. Maj:t den för
frivillig.41
Vissa präster vägrade utföra tvångsdop, trots att barnet förts till kyrkan. Vid
andra tillfällen vägrade landshövdingeämbetet att vara behjälplig. Andra utlyste
förbön för baptisterna, vilket endast ledde till att baptisterna utlyste förbön för
lutheranernas omvändelse. Med tiden förändras medlen från tvång till förmaning
och undervisning. 1862 svarar Kungl. Maj:t Lunds domkapitel att det inte längre
var önskvärt att alla barn måste döpas, vilket leder till att tvångsdopen i stort sett
försvinner i mitten på 1860-talet.42

3.6.4. Kyrkorådsförbud
När konventikelplakatet avskaffas i oktober 1858 ersätts det den 26 oktober av
en ny förordning, där konventiklar under gudstjänsttid förbjuds. Samlingar med
medlemmar ur Svenska kyrkan tillåts nu utan närvaro av präst. Präster och kyrkorådsmedlemmar skulle dock ha rättighet att närvara och att upplösa dem om
det som skedde var olagligt eller upplevdes som oordnat. Syftet var att begränsa
framförallt baptisternas kyrkosplittring. Kyrkorådet fick nu större makt. De hade
bl.a. rätt att förbjuda predikanter som vållade splittring. Ansvaret förflyttades
från landsfiskalen till kyrkorådet, vars befogenheter stannade vid sockengränsen,
vilket försvårade kontrollen och efterlevnaden av den nya lagen. Ganska höga
bötesstraff infördes. Inte heller denna lag tillämpades särskilt sträng, utom i
vissa specifika fall.43
40 Nordström placerar det redan 1848, men frågan är om det skall kallas tvångsdop, då det
var några släktingar till barnet som frivilligt och kanske t.o.m. med moderns gillande
förde barnet till prästen, trots att fadern var emot förfarandet. Han anför dock ett annat
fall som skedde redan 1849, där barnet döps mot föräldrarnas uttryckliga vilja i domkyrkan. (Nordström 1936, s. 78-81). Jarlert säger att det skedde i feruari 1850 (s. 170).
41 Jarlert 2001, s. 170-171. Nordström 1936, s. 76-82.
42 Jarlert 2001, s. 171.
43 Jarlert 2001, s. 206-207. Bexell 2003, s. 39. Enligt Bexell infördes ”kyrkorådsförbudet” i
och med 1868 års Kungl. Förordning 11.12.1868. Jarlert verkar mena att det fanns redan
i och med lagstiftningen 1858, vilket stöds av Weckoposten 1869:24: ”I glädjen öfwer de
af riksdagen genomförda reformerna i religionsfrihetens syfte blandar sig snart påminnelsen om en ännu qwarstående lag, hwilken bidrar ett störande missljud deremot, lagen om
kyrkorådsförbud, hwilken innehålles i förordningen af den 26 Okt. 1858 ’angående sär61

3.6.5. Vägran till lysning och äktenskap
Fram till 1880 fanns det ingen möjlighet för baptister att ingå äktenskap efter
annan ordning än Svenska kyrkans (undantaget medlemmarna i Wåmhus baptistförsamlingen efter dissenterlagens införande 1860). Förhållningssättet var
ömsesidigt. Baptisterna ville inte erkänna kyrkan som en instans, då den konstituerats av staten, ett förhållande som för den var oacceptabelt. Kyrkans företrädare accepterade inte baptisterna, utan såg dem som varande av ”villfarande mening av vår rätta salighetsgrund och medel”. För första generationens baptister
innebar detta att man inte fick lysning i kyrkan, trots att de var döpta och konfirmerade. För andra generationen komplicerades situationen ytterligare av att de
enligt kyrkan saknade dop och inte var konfirmerade. Hellre än att vigas av präst
med de civilrättsliga konsekvenser detta fick i form av att deras barn sågs som
oäkta, vilket i sin tur påverkade arvsrätten, valde baptisterna ofta att i sin egen
församling ha en ickejuridisk fungerande vigselceremoni. Bexell talar om ca 30
baptistäktenskap per år fram till 1880, vilket pekar på att eftersom första generationen var döpt och konfirmerad, så lät de sig förmodligen vigas av prästen.44

3.6.6. Landsförvisning
Enligt Missgärningslagens första kapitel och tredje paragraf skall någon som
faller ”av från vår rätta evangeliska läro, och träder till en villfarelse, och låter
han sig icke rätta, då skall han förvisas Riket, och njute ej arv, eller borgerlig
rättighet inom Sveriges Rike.” Denna paragraf tillämpades som vi ovan sett på
baptistpionjären F. O. Nilsson 1850–1851. Tidigare hade den drabbat erikjansarna och drabbade även ett antal människor som övergått till katolicismen eller
drev liberala läror om Jesu himmelsfärd. Genom dissenterlagens införande togs
straffet bort.45

skilda sammankomster för andaktsöfning’. Påminnelsen om dess tillwaro lemnas i en af
K. Maj:t afslagen nådesansökan med anledning af s.k. ’brott’ mot nämnda lag.”
44 Jarlert 2001, s. 105. Bexell 2003, s. 131-134. Nordström 1936, s. 82-85.
45 Jarlert 2001, s. 197-200.
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3.7. Baptismens utveckling i siffror46
År
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889

Antal
ÅterDöpta
förs.
uppt.
125
150
161
171
172
176
183
191
201
207
217
219
221
222
225
234
242
253
271
300
303
314
331
371
398
434
460
473
497
516

1057
640
914
850
665
397
579
850
646
741
833
727
890
844
870
829
1359
2479
2954
3384
2365
2147
4549
3623
3203
3217
3501
3019
2393
2600

27
35
67
103
144
33
116
88
80
152
148
139
96
150
121
131
132
227
182
181
221
169
323
323
296
323
368
425
401
406

Infl.

Utfl.

453

430

390
306
232
214
283
327
268
206
263
310
386
333
316
365
529
568
936
1011
982
1148
1240
1858
2221
3006
2016
1814
1835
2040

360
297
308
364
309
352
403
632
390
542
458
417
433
483
535
586
906
1235
1489
1595
2130
2552
2458
2507
2455
2461
2370
2356

Utfl.
Antal Ssk- Skol- Bapt.
till Döda Utesl.
medl. barn barn Äkt.
USA
28
279 4930
673
28
705 4873
41
295 5514 1295
43
340 6172 1706
54
362 6411 2008
38
183 6606 1457
58
223 6877 1719
48
195 7478 1931
54
210 7902 2052
244
101
253 8120 2896
501
177
85
245 8617 4450 1886
236
81
232 8780 6073 2266
93*
79
94
251 9336 8684 2374
20
92
103
326 9678 10533 2400
22
24
124
299 10160 13479 2285
28
75
129
336 10490 16183 2115
29
15
126
290 11645 17383 1724
32
29
133
388 13773 17769 1738
23
26
131
471 16467 17090 1102
36
184
171
564 18928 16336 1179
31
470
201
626 19279 14776
706
29
577
173
757 19666 16751
814
667
173
814 22891 18564 1097
327
206
962 25277 23310
921
246
246 1194 27135 24929 1010
173
285 1188 28766 27581
915
325
256 1351 31062 30882 1004
700
305 1442 31849 31273
763
600
356 1275 32305 32765
672
700
354 1377 33479 32266
625

*Statistiken uppger 93 ingångna äktenskap t.o.m. 1893.

46 Nordström 1928, s. 329. Siffrorna i tabellen är samtliga hämtade från Nordströms
uppställning. Några kolumner har jag valt att byta plats på för överskådlighetens skull.
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4. Askers baptistförsamlings första 30 år
4.1. Församlingens bakgrund
Utomkyrklig predikoverksamhet började i Asker på 1850-talet. Några av de första predikanterna var Johannes Palmqvist (1805–1894), klockare i grannsocknen
St. Mellösa och patron Olof Daniel Hedengren (1812–1870) från Riseberga i
Västernärke.1 Under 1857 och 1858 hade en andlig rörelse satt i gång i Askers
socken. Rörelsen berörde mest ungdom omkring 20 års ålder2, som gick för att
lyssna till de olika förkunnarna. Palmqvist och Hedengern stod för vars sin falang av väckelsen, Palmqvist för den baptistiska och Hedengren för den inomkyrkligt evangeliskt lutherska. Kring den förre fanns det en grupp där alla som
stodo i nära umgänge med Palmqvist togo ett så djupt intryck af honom, att de
utan att veta det, i tal och åtbörder, så väl som i kristligt allvar liknade honom.
Dessa förhållanden voro så påtagliga , att då man sammanträffade med någon
af dem ehuru obekanta , kunde man tydligen finna att de voro af Palmqvists
lärjungar.3Anders Franzén4 berättar i sin minnesteckning om hur det under dessa
år och främst under 1858 fördes ständiga diskussioner rörande dopfrågan. Man
gick på möten med predikanter från båda falangerna och de flesta var inte avgjorda och många hade en inre kamp med frågan.5 Hedengren var tydligt emot
det baptistiska dopet och talade mot det även i Asker.6 En liten grupp dopsinnade började dock formas under 1858, vilka var övertygade om att barnbegjutningen byggde på osäkra och obegripliga meniskofunder.7 De dopsinnade var
fram på hösten 1858 ett 20-tal.8
Även andra baptistpredikanter än Palmqvist hade före församlingsbildandet
varit verksamma i Asker och Brevens Bruk, såsom J. P. Lundqvist (född 1823),
1
2
3
4

5
6
7
8

Askers Baptistförsamlings Femtio-årsberättelse, s. 2–3. Andra predikanter som nämns är
en lantbrukare vid namn Lars Sköld från Norrbyås och två personer med militär bakgrund, Nyqvist och Nord från Sköllersta.
Franzén 1888, s. 1.
Franzén 1888, s. 2.
Anders Franzén var en av de 15 ursprungliga medlemmarna i församlingen och han var
med både vid församlingsbildandet och när Hanner fördes till Länsman i St. Mellösa.
Han var också tillsammans med församlingens förste föreståndare Lars Nordmark den
förste som döptes på baptistiskt sätt i Asker. Från början hette han Anders Winqvist, men
av någon anledning bytte han namn till Franzén på 1880-talet. En orsak skulle möjligen
kunna vara det faktum att han inte ville ha ett namn som innehöll ordet vin, vilket var
känsligt i den helnyktra baptistiska rörelsen.
Franzén 1888, s. 3–5.
Lönroth 1936, s. 253.
Franzén 1888, s. 4.
Franzén 1888, s. 5 .
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vilken var den baptistpredikant som allra först besökte Asker9, T. Truvé (1838–
1910), C. M. Carlander, C. Möllersvärd (1832–1901), J. N. Holmgren (1837–
1911), Ambrosius Ersson och J. A. Hanner (1832–1905).10 Överhuvudtaget verkar det varit en stor baptistisk aktivitet i Asker och de andra Östernärkska socknarna åren kring församlingens start.
Vid församlingens bildande i Asker fanns det minst 13 personer vilka redan
var döpta på baptistiskt sätt. Dopen hade skett under en period av knappt två
månader hösten 1858. De hade döpts vid fem olika tillfällen och två av dopförrättningarna hade hållits inom Asker och en i den angränsande socknen Sköllersta.11 Det fanns alltså både en öppenhet för baptistisk verksamhet och en liten
baptistgrupp som bildats hösten 1858.

4.2. Församlingsbildandet
Själva församlingsbildandet sker den 9 december 1858 vid Åland hemma
hos färgaren Lars Nordmark. Det är de 13 tidigare döpta personerna plus två
gifta kvinnor som låter sig döpas av predikanten J. A. Hanner.
Omständigheterna kring församlingsbildandet är dramatiska. Hanner predikar vid Åland på eftermiddagen den 8 december. Mötet avbryts av fjärdingskarlen som på länsmans befallning förs till Stora Mellösa för förhör. Två av baptisterna, färgaren Lars Nordmark och hemmansägaren Jonas Persson följer med
och går efter förhöret i borgen för Hanner, vilket ger Hanner frihet till följande
dag, den 10 december,12 då han skall transporteras i fångtransport till Örebro
häkte för vidare förhör och rannsakning. Hanner, Nordmark och Persson
återvänder till Åland och därifrån vidare till Högtorp, torparen Gustaf Nilssons
hem, där den lilla baptistiska kretsen var samlade. Förutom de tidigare döpta
baptisterna fanns här Brita Cajsa Persdotter och Anna Cajsa Andersdotter, vilka
avlägger bekännelser om personlig tro på Kristus och man går samfällt i väg till
Löksätter där de båda kvinnorna döps av Hanner efter att man knackat hål på
den isbelagda bäcken. Efter dopförrättningen går man tillbaka till Gustaf Nilssons torp och Askers baptistförsamling bildas av dessa 15 personer. Detta sker
den 9 december. Medlemmarna i församlingen är alla tämligen unga, yngst är
pigan Clara Thorén med sina 16 år och äldst är Lars Nordmark och den nydöpta
Anna Cajsa Andersdotter, vilka båda är drygt 36 år.13
9
10
11
12

Franzén 1888, s. 1.
Lönroth 1936, s. 405.
Lönroth 1936, s. 406–407 (se bilaga 3 för medlemsförteckningen).
Franzén hävdar att Hanner skulle tillbaka efter tre dagar och inte efter en (Franzén 1888,
s. 6), vilket Lönroth och Byström hävdar. Hanner själv berättar i Evangelisten i slutet av
december att det rör sig om två övernattingar, vilket ger Franzén rätt. Man går alltså inte
direkt tillbaka, vilket är den gängse beskrivningen av händelsen i Askers baptistförsamlings historia, och bildar församlingen, utan det är en natt emellan det första mötet med
ingripandet och församlingsbidningen.
13 Lönroth 1936, s. 405–406. Askers Baptistförsamlings Femtio-årsberättelse.
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Händelserna vid bildandet blir en viktig del av församlingens identitetsskapande. Berättelsen rymmer flera element som är viktiga för församlingen och
den tidiga baptismen. Här finns förföljelsen från myndigheterna i form av gripandet av Hanner och hans fångenskap, umbäranden för de första troende i form
av vandringen fram och tillbaka till Stora Mellösa, den lilla gruppen som är
samlad för sig själva i avskildhet och den baptistiska trons övervinnande kraft
som visar sig i dopet i en isbelagd bäck, ett trots av omständigheternas motstånd.
Alla dessa beståndsdelar skapar och förstärker den tidiga baptistförsamlingens
självbild. Berättelsen om bildandet och förföljelsen finns t.ex. återgivet i församlingens första protokollsboks inledande beskrivning. I femtioårsskriften beskrivs gripandet av Hanner som ett uttryck för Konventikelplakatet, vilket inte är
möjligt då det upphört två månader tidigare, men för baptisterna är denna lag en
symbol för förföljelsen, en markör som förstärker bilden av den egna historien.14

4.3. Pastor Pira15
Claës Fredrik Pira (1831–1887) anländer till Asker den 5 oktober 1860. I maj
samma år hade han ”tvingats” sluta sin tjänst som klockare, organist och lärare i
Håtuna församling i Uppland. Året innan hade han nämligen kommit i kontakt
med den baptistiska väckelsen på platsen när den besöktes av J. A. Hanner och
C. Möllersvärd. I januari hade han lovat sockenstämman att avstå från kontakten
med baptisterna, men i maj blev situationen ohållbar och han avgår från sin
tjänst. Under ett antal månader lever Pira och hans familj i Sigtuna under väldigt
små ekonomiska förhållanden. I Sigtuna låter Pira även döpa sig.16
Hanner tar med sig Pira till Asker och rekommenderar honom till församlingen, vilken kallar honom först och främst som lärare vid friskolan, men även
som predikant. Det dröjer dock ett år, till 1861,17 innan Pira blir församlingens
föreståndare och ända till juni 1863 innan han förrättar sitt första dop, är det 172
personer som blivit medlemmar i Askers baptistförsamling.18
Man kan anta att kopplingen till främst Hanner har en avgörande betydelse
för att man väljer att kalla Pira, men även hans kompetens som folkskollärare lär
varit avgörande. Förmodligen spelade också hans ”martyrhistoria” en viss roll.
Det finns en samstämmighet mellan Piras tidigare historia och församlingens
berättelse om bildandet, en känsla av utsatthet, motstånd och ståndaktighet.
Pira bor under det första året i en hyrd byggnad som fungerade som både
skollokal och lägenhet. För att komma till rummet som användes för skolan var
14
15
16
17

Askers Baptistförsamlings Femtio-årsberättelse, s. 5
Se även kapitel 6 ”Pastor Pira” och kapitel 9 ”Vardagsskolan”.
Theofilus 1887, s. 9–11. Byström 1928, s. 25–36.
Det dröjer dock ännu ett år innan hans fru Charlotta låter döpa sig, 1861-06-18 (se
Askers Baptistförsamling, Förteckning över medlemmarna 1881), vilket innebär att församlingen kallar en lärare vars fru ännu inte är avgjord baptist. Detta kan vara en anledning till att han inte blir föreståndare förrän 1881.
18 Askers Baptistförsamling, Förteckning över medlemmarna 1881.
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barnen tvungna att gå genom familjens kök och sängkammare. På söndagarna
hölls även församlingens gudstjänster i det rummet.19
Vid kapellbyggets färdigställande (se nedan), flyttar Pira med familj in lägenheten där. Pira är församlingen trogen till sin död och församlingen är sin
förste lärare och pastor trogen. Förhållandet är inte konfliktfritt, men Pira verkar
växa till institution i församlingen. Församlingen är överseende med hans ibland
egensinniga handskande med pengar.20 Under perioder är han sjuklig bl.a. p.g.a.
diabetes och tjänstledig för återhämtning.21 Pira dör den 13 juli 1887.22

4.4. Kapellet23
Redan samma år som Pastor Claës Fredrik Pira anländer, hösten 1860, fattar församlingen beslut om att bygga en egen samlingslokal.24 Mark till bygget doneras
av Jonas Sjögren och hans maka Anna Cajsa, vilka inte tillhörde församlingen.25
Platsen heter Stohagen och ligger i närheten av sockenkyrkan, intill det hus där
familjen Pira bott och alldeles bredvid den allmänna landsvägen. Kostnaden för
bygget uppgick till 4 500 rdr rkm i kontanta medel, dessutom utförde medlemmarna en mängd ideellt arbete med bygget.26 Församlingen gjorde dels insamlingar, dels lånade man pengar genom att medlemmar och andra fick teckna
”aktier”.
Kapellet var invigningsklart hösten 1861. Man anlägger också en dopgrav i
den bäck som flyter fram bredvid kapellet. Men att byggnaden är invigd innebär
inte att den är färdigt. År 1866 beslutar man om att panela och rödfärga huset,
vilket inte är gjort tidigare,27 och 1869 fattar man beslut om att bönhuset skulle
fullständigt göras färdigt i vår.28 Men även under de kommande åren läggs det
ner mycket tid och pengar på bönhuset och angränsande byggnader och frågan
om ekonomisering är ofta uppe till behandling.29
Det första kapellet brann ned den 20 september 1885. Då har man precis genomfört en stor reparation.30 Man beslutar genast att bygga ett nytt, men denna
19 Lönroth 1936, s. 321.
20 Byström, s. 65–68.
21 Protokoll 1866-07-01; 1868-annadag pingst; 1870-06-10 §6;1872-05-08; 1873-06-02 §2;
1874-05-10; 1876.06-06 §7b; 1877-06-01 §2;1878-06-22 §3;1878-10-06 §1; 1879-06-12
§2; 1880-?-? ; 1880-06-10 §3b; 1881-06-06 §2;1882-07-19 §4; 1883-07-01a; 1884-04-20
§1; 1885-06-14 §3.
22 Lönroth 1936, s. 331–332.
23 Se även kap 8 ”Församlingshuset”.
24 För bild, se kap 8 ”Församlingshuset”.
25 Anna Cajsa Nilsdotter Sjögren döps 1861-06-18 och blir medlem 83 i matrikeln.
26 Lönroth 1936, s. 408.
27 Protokoll 1866-06-17.
28 Protokoll 1869-02-08 §2.
29 Se bilaga 4.
30 Nerikes distriktsförening 1885–86, s. 12. Protokoll 1885-03-02 §5; 1885-03-02 §4; 188504-12 §7: 1885-04-12 §8; 1885-05-10 §3; 1885-06-14 §6.
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gång i tegel till en kostnad av 22 000 kronor. I arbetet med det nya huset deltog
inte bara församlingsmedlemmar, utan mången Wänner hjälpte till med att både
slå tegel, bidra med pengar till murningen och till anskaffandet av bänkar, körslor m.m.31 Det nya kapellet32, som är ett av de största baptistkapellen på
landsbygden, innehöll en stor samlingssal med 600 sittplatser, två mindre samlingssalar som användes för skolan, ett antal mindre rum, samt på övervåningen
en lägenhet om fyra rum och kök.33 Den första samlingen i kapellet hade man
den 12 december 1886. En vecka senare beslutade man på ett extra församlingsmöte att ha en stor invigningshögtid om 14 dagar på Annandag jul.34

4.5. Verksamheten
Askersförsamlingen kännetecknas som de flesta frikyrkoförsamlingar av aktivism, som tar sig uttryck i olika verksamhetsformer. För församlingen bedöms
mycket av ett andligt liv just utifrån aktiviteten i individens och församlingens
liv. När man önskar förnyat liv i församlingen handlar det ofta om ett ökat engagemang hos medlemmarna och en ökad verksamhet i församlingen.35

4.5.1. Prediko- och mötesverksamhet
Kapellet i Stohagen var centrum för församlingens verksamhet. I kapellet hölls
varje söndag minst två möten. Första söndagen varje månad firade man nattvardsgudstjänst och i början av församlingens verksamhet följdes denna av församlingsmötet. På torsdagarna hölls bibelklasser och under vissa perioder samlades man till bibelklass och bön även på tisdagskvällen, under andra tider är det
måndag och lördag kväll som är kvällarna för bönemöte och bibelklass.36
Men Askers baptistförsamling bedrev predikoverksamhet, inte bara i huvudkapellet i Stohagen, utan under årens lopp fanns det samlingsalar på en mängd
platser och gårdar i socknen; Köpsta, Fiskinge, Talby, Wilhelmsberg, Odensbacken, Himmer, Rågsand, Kilsmo och Breven. På några av dessa platser uppfördes senare också bönhus.

4.5.2. Skolverksamhet
4.5.2.1. Vardagsskola37
Vardagsskolan startades tidigt. Officiellt drevs den till att börja med inte av församlingen, utan av ett antal bidragsgivare, men detta var av praktiska skäl, då
församlingen inte var eller kunde vara en juridisk person. Pira kallades i första
31
32
33
34
35
36
37

Qvarnström, s. 1.
För bilder, se kap 8 ”Församlingshuset”. För ritningar se Bilaga 2.
Lönroth 1936, s. 409.
Protokoll 1986-12-12; 1886-12-19.
Nerikes distriktsförening 1866, s. 13; 1870, s. 21; 1876, s. 15-16.
Nerikes distriktsförening 1864, s. 30; 1865, s. 19; 1868, s. 19-20; 1876, s. 15-16.
Se även kapitel 9 ”Vardagsskolan”.
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hand som lärare för skolan och i andra hand som predikant. Skolan bestod i regel av ca 50 barn. Dess uppgift vara att ge god skolundervisning, men framförallt hindra påverkan på barnen från Statskyrkans sida. Skolan följde i stort folkskolans läroplan med vissa tillägg av Pira, såsom trädgårdsskötsel. Under perioder var skolan ifrågasatt inom församlingen med den fortsatte ända fram till
1905, med vissa avbrott bl.a. under 6 år p.g.a. Piras svaga hälsa.38
4.5.2.2. Söndagsskola
Söndagsskolverksamhet startades 1862. Pira hade redan tidigare mött denna
verksamhetsform och han var under hela sin levnad engagerad i Örebro Söndagsskolförening. Efter ett par år upphör söndagsskolan för att 1866 återuppstå.
Nu utvecklas söndagsskolverksamheten i Asker till en av de största i Närkedistriktet. 1873 hade man verksamhet på fem, sex olika ställen i socknen med ca
300 barn inskrivna och drygt 15 lärare. Sju år senare 1880 hade söndagsskolverksamheten vuxit till åtta avdelningar med 550 barn och 37 lärare.39
4.5.2.3. Yrkesutbildning
Patron C. J. Lindeberg drev sedan 1856 en lantbruks- och bokhålleriskola vid sin
gård Labbetorp. I och med hans anslutning till baptistförsamlingen i november
1863 knyts också denna skolas verksamhet närmre församlingen, även om den
officiellt aldrig är församlingens verksamhet. Pastor Pira fungerar bl a som föredragshållare.40
1868 öppnar fröken Malin Keventer en motsvarande skola för unga kvinnor
vid Loviseberg i nära anslutning till församlingens verksamhet. Här undervisades i bokhålleri och musik.41
På 1870-talet öppnades också en internatskola för unga flickor vid Fridsta i
ett av Pira inköpt hus i omedelbar närhet till kapellet. Skolan drevs av Pira men
med församlingens samtycke. Också denna skola utbildade i bokhålleri. Skolan
vid Loviseberg gick upp i den vid Fridsta. Det fortgick fram till året efter Piras
död, 1888.42

4.5.3. Föreningsverksamhet
En stor del av församlingens verksamhet vid sidan av den rena gudstjänstverksamheten bedrevs i föreningens form. Denna form blev under 1800-talets andra
hälft en av de viktigaste sätten att organisera sig i det svenska samhället. I föreningarnas medlemsmatriklar ingick inte endast formella medlemmar i försam38 Lönroth 1936, s. 323. Nerikes distriktsförening 1876, s. 15–16. Skolverksamheten var
nedlagd mellan 1871–1876.
39 Lönroth 1936, s. 324.
40 Lönroth 1936, s. 323.
41 Lönroth 1936, s. 323. Byström 1828, s. 154.
42 Lönroth 1936, s. 323. Byström 1928, s. 155–160.
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lingen, utan även andra vilka önskade vara med i just denna gren av dess verksamhet. Det stora startåret för församlingens föreningsverksamhet är 1865, då
fädra- mödra-, ynglinga- och jungfruföreningarna alla startades.43 Föreningarna
utgjorde ett kontaktnät för församlingen och en inkörsport till dop och församlingstillhörighet.
4.5.3.1. Ungdomsföreningarna44
Baptistförsamlingen startade en förening för män, ynglingaföreningen och en för
kvinnor, jungfruföreningen. Verksamheten är omfattande och behandlas separat
i kapitel 13, ”Ungdomsföreningarna.”
4.5.3.2. Fädra- och mödraföreningar45
Materialet nämner denna föreningsverksamhet endast en gång och innehållet i
föreningens verksamhet ligger i dunkel. Man kan kanske förutsätta att upplägget
liknar det i jungfru- och ynglingaföreningen, med bibelläsning och samtal i
könssegregerade grupper. Syftet med den 1863 bildade möndraföreningen i
Örebro var ”att gemensamt idka bön och bibelstudium samt att i övrigt ’söka
råda och bistå hvarndra inbördes vid utöfvandet af husmoderns ansvarsfulla
kall’.”46
4.5.3.3. Nykterhetsföreningen ”Hoppets här”
Nykterhetsföreningen Hoppets Här startades före Piras ankomst till församlingen, alltså i dess begynnelse. Denna del av församlingens verksamhet hade ett
enormt genomslag i bygden. 1880 hade föreningen omkring 800 medlemmar,
mer än dubbelt så många som fanns med i församlingsmatrikeln och 20 gånger
fler än de 40 medlemmar som fanns i godtemplarföreningen i Asker vid samma
tid. Föreningen söker bl a vid ett tillfälle påverka sockenstämman att införa ett
totalförbud för försäljning av vin och sprit inom socknen.47
4.5.3.4. Sångföreningen
Pastor Pira var musikaliskt begåvad och utbildad organist. Tidigt startade han
sångkör i församlingen, som så mycket annan församlingsverksamhet i föreningsform. Till sångkören valde han ut endast de bästa rösterna och sångkören i
Askers baptistförsamling var känd och fick med tiden möjlighet att sjunga inte
bara i församlingens egna gudstjänster, där Pira använde den flitigt, utan även i

43
44
45
46

Nerikes distriktsförening 1865, s. 19.
Se även kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
Byström 1928, s. 121.
Lönroth 1936, s. 429. Lönroth citerar jubileumsskriften av Wilh. Hammar Ett halfsekelminne, s. 30.
47 Lönroth 1936, s. 324.
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många andra sammanhang.48 Sångkören var viktig och något församlingen var
stolt över. Den beskriv som ”präktig och villig”.49
4.5.3.5. Syföreningar
Åtminstone från 1870-talet finns det en syförening i församlingens regi. Senare
finns det syföreningar på flera platser i socknen.50 Man håller auktioner till förmån för välgörande ändamål och församlingens verksamhet.51
4.5.3.6. Fämöresföreningen
Fämöresföreningen bildades 1883 med syfte att samla in pengar till missionsarbete i Spanien. Det var en missionsförening och samlingarna bestod av att man
”samlades kring Guds ord”52 och föreningens namn antyder att man vid varje
samling erlade fem öre till missionen.

4.6. Organisation
Församlingens egentligen enda beslutande organ är församlingsmötet. Där har
varje medlem, man eller kvinna, en röst. Det är församlingsmötet som fattar alla
de avgörande besluten i församlingens verksamhet.
Församlingen leds av föreståndaren, som också kallas äldste och lärare. Fram
till 1861 är Lars Nordmark föreståndare och sedan är det Claës Fredrik Pira.
Dessutom finns det ett antal diakoner, vilka tillsammans med föreståndaren utgör församlingens ledning. Dessa utses av församlingen och avskiljs genom
handpåläggning.53
I församlingsmötet kan makt delegeras till olika individer, styrelser eller
kommittéer, vilka får i uppdrag att handha speciella frågor inom församlingens
verksamhet.

48 Byström 1928, s. 104–108. Byström berättar utförligt om ett tillfälle när Pira och kören
fick möjlighet att hålla konsert i Sköllersta kyrka, med efterföljande servering hos prosten Tillman.
49 Askers Baptistförsamlings Femtio-årsberättelse, s. 17.
50 Protokoll 1887-02-13 §3.
51 Protokoll 1875-04-06 §5;1882-04-30 §2; 1883-04-08 §2; 1884-02-05 §2b; 1885-04-12
§2-3;1887-03-13 §3 & 6. Askers Baptistförsamlings Femtio-årsberättelse, s. 16.
52 Askers Baptistförsamlings Femtio-årsberättelse, s. 17.
53 Protokoll 1878-08-02 §3. I matrikelmaterialet, samt i Askers Baptistförsamlings Femtioårsberättelse, s. 21, har följande diakoner gått att finna: Färgaren Lars Nordmark, Åland;
Skomakare; Lars-Erik Larsson, Lundby; Hemmansägare Jonas Erik Persson, Rågsand;
Skomakare Per Joh Gustafsson, Karlsbygget; Hemmansägare Johannes Löf, Wahlsta;
Patron C. J. Lindeberg, Labbetorp; Husar Anders Knutsson, Skatteby; Bondsonen Per
Olsson, Löksätter; Hemmansägare Anders Olsson, Högtorp; Dräng Per Andersson,
Köpsta; Dräng Per Andersson, Via; Sonen Anders Larsson, Valsta; Sonen Anders Andersson, Fiskinge; Erik Ersson, Led; August Kvarnström, Led; Joh. Andersson, Vilhelmsberg. De fyra första på listan var alla med vid församlingens grundande 1858.
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4.7. Ekumenik
4.7.1. Relationen till kyrkan
Relationen till statskyrkoförsamlingen i Askers socken är från början spänt.
Bristen på förståelse är ömsesidig. Från baptistförsamlingen ser man statskyrkan
och dess prästerskap som sina yttersta fiender och motståndare, en inställning
som fanns länge.54 Så sent som 1871 vräks baptister i Brevens Bruk p.g.a. sin
trostillhörighet, understödda av prästen Vikander.55 Under alla de trettio första
åren av Askers baptistförsamlings historia finns denna skepsis kvar gentemot
kyrkan, även om den mildras med tiden och det mot slutet inte är öppen konflikt.
Framförallt är det kyrkans syn på dop och konfirmation och att de söker få med
baptisternas barn i konfirmationsundervisningen som är problematiskt och känsligt.56 1875 anhåller Pira till kyrkorådet om att få hålla en andlig konsert i kyrkan
för välgörande ändamål, vilket beviljas bara inte ändamålet var sådant att det
skapade konflikt mellan baptisternas och lutheranernas egna intressen.57
I och med kapellbranden 1885 förändras förhållandet ännu något till det
bättre. Församlingen anhåller om att få använda socknens skolsal till möten för
religiös uppbyggelse. Som argument använder man dels sin prekära situation
och dels att man betalar skatt till kyrkan, vilket man i och för sig ber att få
slippa. Men man är fortsatt skeptisk och konstaterar: Föga förhoppning hysa vi
att vår önskan bifalles.58 Men kyrkostämman går församlingen till mötes och
man får låna skolsalen enligt sin önskan och vid årets slut sänder församlingen
sitt tack till kyrkorådet.59 Det verkar dock som om Pira och kyrkoherde Hedström redan tidigare har talat om saken och att kyrkoherden i förväg varit informerad om baptistförsamlingens tänkta önskan, då han förvarnat kyrkorådet om
att en sådan förfrågan troligen skulle komma.60 I tillåtelsen att hålla upp54 Protokoll 1879-06-02.
55 Brev från Aug. Pålstrand. Fridolf Olof Gustaf Wikander var Brukspredikant i Brevens
bruk 1864–1873, han var komminister i Asker under perioden 1873–1886, för att sedan
bli kyrkoherde i Enhörna. (Hagström 1901, s. 143, 145).
56 Protokoll 1876-02-02 §6: Enligt församlingens önskan vid föregående församlingsmöte
att läraren skulle tala med Kyrkoherde Hedström i fråga om våra barns mottagning, då de
mot föräldrarnas vilja anmält sig till konfirmation, har läraren nu fullgjort detta uppdrag
och vill vid justeringen derom muntligen berätta något om samtalet med kyrkoherde
Hedström. Protokoll 1876-03-14 §3: Läraren berättade för mötet om samtalet med kyrkoherde Hedström, hvilket dem emellan utföll i allt godt och fredligt.
57 Sant och sån´t… del 3, s. 219. Avsnittet återger innehållet i kyrkorådsprotokollet av
1875-11-21.
58 Protokoll 1886-02-09 §1.
59 Protokoll 1886-12-12 §4.
60 Byström 1928, s. 172. Byström menar att Kyrkoherde Hedström själv rent av var beredd
att upplåta kyrkan för eftermiddagsgudstjänster, i väntan på att kapellet skall bli färdigt.
Karl Wilhelm Hedström föddes 1825 i Botkyrka. Hans far var byggmästare. Han tog studenten i Uppsala 1848 och prästvigdes i Strängnäs 1852 efter att haft en del lärarjobb
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byggelsemöten i skolans lokaler finns dock begränsningen att det endast är Pira
som får tala och inga andra.61
Sammanfattningsvis kan man konstatera att pastor Pira och kyrkoherde Hedström verkar med tiden fått ett allt mer förtroendefullt förhållande. De var inte
överens om allt, men det innebar inte ett afprutande en hårsmån af sin öfvertygelse.62 Hedström är hela tiden kritisk till baptismen, men erkänner Piras begåvning och klokhet.63 Under Piras sista sjukdomstid gör Hedström åtskilliga besök
hos honom64 och Piras begravning hålls i kyrkan där Hedström talar vid båren.65

4.7.2. Relationen till baptismen
Församlingen i Asker var en baptistförsamling och hade nära relationer till andra
baptistförsamlingar framförallt på distriktsnivå. Den nationella konferensen hade
1861 slagit fast att man skulle bilda distriktsföreningar. Närkes distriktsförening
bildades året därpå vid ett möte i Asker och Pira blev föreningens sekreterare,
vilket han var till 1884.66 Distriktsmöten hölls i Asker med jämna mellanrum.67
Även predikantmöten och ungdomsförbundsmöten på distriktsnivå hölls vid
flera tillfällen i Asker.68
Församlingens start av vardagsskolan 1860 är också att se som ett resultat av
den baptisternas gemensamma konferens i Stockholm 1858. Där hade man utifrån kopplingen mellan skola och kyrka sett det som en fara att barnen gick i
den allmänna skolan och uppmanade församlingarna till att starta egna vardagsskolor.69
I övrigt stödjer församlingen olika verksamheter på regional och distriktsnivå. Man samlar in pengar till de församlingar i distriktet som inte har råd med
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64
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bl.a. i Närke. Han var pastorsadjunkt i Trosa 1852–1857, i Askers grannsocken St. Mellösa 1857, vice pastor i Stigtomta 1858, tillbaka i Trosa som pastorsadjunkt och vice
komminister 1858–1859, vice pastor i Botkyrka 1860, återigen tillbaka till Trosa 1860–
1863. Komminister och vice pastor i Torshälla 1863–1870. Komminister i Strängnäs
1871–1874. Utnämnd till kyrkoherde i Asker 1872, tillträdde 1874. Vice kontraktsprost i
Örebro kontrakt 1877 och ordinarie 1879. Hedström hade flera funktioner vid prästmötena i Strängnäs. När Askers kontrakt bildades 1883 blev han kontraktsprost där. Hedström utgav åtskilliga skrifter och var känd som en framstående predikant. Han gifte sig
1861 och fick fem barn, fyra söner och en dotter. (Hagström 1901, s. 135–136)
Wecko-Posten 1887:29, ”C. F. Pira.”
Wecko-Posten 1887:33. ”Ännu några minnesord öfver Fredrik Pira.”
Se kap 5 ”Askers socken under 1800-talets andra hälft”.
Byström 1928, s. 221, 231.
Byström 1928, s. 224.
Byström 1928, s. 134–135.
Protokoll 1868-11-?; 1870-06-10 §7; 1876-06-06 §7; 1879-06-12 §1.
Protokoll 1887-03-13 §8. Församlingen säger nej till ett distriktsmöte med motiveringen
att arbetet på kapellet tar för mycket tid.
Askers Baptistförsamlings Femtio-årsberättelse, s. 20.
Se kap 8 ”Vardagsskolan”.

egen predikant70, till kapellbyggen på ett antal platser i närheten och längre
bort71, till Betelseminariet och dess elever72, till den gemensamma ”enke och
hjelpkassan”73 och till distriktskassan och Örebro söndagsskolförening.74 När det
gäller Betelseminariet är församlingen i Asker den första i vårt land att såsom
församling lemna årligen ett halft understöd åt en elev i Betelseminariet.75
För församlingen verkar engagemanget för det gemensamma baptistiska vara
en självklarhet.

4.7.3. Relationen till andra frikyrliga
Församlingen är en tydlig och engagerad baptistförsamling med stark baptistisk
identitet. Det finns ändock ekumenisk öppenhet i församlingens förhållningssätt.
Man tillämpar öppen kommunion76 och man upplåter kapellet för förkunnare
från andra samfund.77

4.8. Församlingens sociala sammansättning
Filip Bjurlid har i en uppsats i historia vid Karlstad universitet gjort en genomgång av den sociala sammansättningen av Askers baptistförsamling åren 1858–
1892.78 Hans sammanfattning är att:
Asb79 var en brokig skara människor med representanter från alla ålders- och
socialgrupper, men det går dock att se tydliga mönster:
• Kvinnorna var i majoritet alla fyra undersökningsåren
• Åldersgruppen 16–25 år är rikligt representerade.
• Huvuddelen av de döpta var drängar, pigor, söner, döttrar och hustrur.

Bjurlids sammanfattning ger en bra bild av församlingens sammansättning och
vilka människor som nås av församlingens förkunnelse. Men man måste dock
tillägga att begreppen söner och döttrar inte är särskilt specifika och troligen oftast syftar på söner och döttrar till hemmansägare och bönder, vilket förskjuter
70 Protokoll 1884-06-08 §6; 1885-01-21 §3.
71 Protokoll 1884-06-08 §4: Ett kapellbygge i Norge; 1884-06-08 §5; Kapellbygge i grannsocknen Ekeby; 1885-03-08 §2: Bönhusbygge i Wimmerby; 1885-04-12 §1: Kapellbygge i Karlstad; 1887-11-13 §4: Bönhusbygge i Tjällmo.
72 Protokoll 1878-06-22 §1; 1881-05-08 §2; 1884-06-08 §7, 1885-01-21 §2; 1885-02-01;
1885-05-10 §1;1886-01-21 §3; 1886-01-21 §4; 1887-03-13 §7.
73 Protokoll 1881-03-13 §5.
74 Protokoll 1886-12-12 §3; 1887-05-08 §4.
75 Wecko-Posten 1887:29, ”C. F. Pira”.
76 Se kap 10 ”Baspraktiker, identitetsriter och/eller sakrament”.
77 Protokoll 1882-08-11 §3;1885-09-17 §2. Byström 1928, s. 209–211. Theofilus 1887, s.
14–16. Wecko-Posten 1887:29, ”C. F. Pira”.
78 Bjurlid 2002.1881 Han undersöker sammansättningen av de döpta vid fyra valda år 1861,
1870, 1877 och 1892, när det gäller kön och social tillhörighet.
79 Asb = Askers baptistförsamling.
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den sociala sammansättningen något. Det är också möjligt att även pigor och
drängar är barn till bönder.80

4.9. Församlingens utveckling i siffror81
År
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887

Antal
Antal
Antal
Söndags- Söndags- Insamlade
medlemmar döpta uteslutna skolbarn skollärare
Medel
15
15
2,96
53
40
102,08
75
26
94,30
104
34
2
105,33
125
18
245,94
155
36
1
625,64
157
2
5
691,78
170
9
7
1071,10
158
4
2
898,10
172
25
2
1000,00
160
1
2
45
4
1500,00
10
7
40
4
1905,12
27
2
1353,17
201
11
1
100
1430,55
211
25
250-300
1058,09
6
3
300
15
1568,59
3
2
1841,56
223
7
1607,63
7
1
1419,11
78
1499,53
304
15
1301,60
14
5
2714,44
2
2
550
37
2844,54
1
2
1282,39
40
5
1213,90
318
6
2
1123,33
311
7
5
1149,25
311
5
5
1506,95
351
26
2
1259,35
4
3
3500,03

80 Detta ligger utanför möjligheterna för denna avhandling att undersöka, men man bör vara
medveten om att detta är en svaghet i Bjurlids uppsats.
81 När det gäller de statiska uppgifterna är det en sammanställning från en mängd olika källor. Den ekonomiska sammanställningen är från Statistik över insamlade medel 1858–
1897. Dopsiffrorna är hämtade från Askers Baptistförsamlings Femtio-årsberättelse. Siffrorna på antalet uteslutna från min egen databas vilken grundar sig på uppgifter om personer i protokoll och matriklar. Medlemssiffrorna är hämtade från församlingsprotokoll
och rapporter till distriktet, vilket ger den ofullständiga bilden. Här är det också svårt
med periodiseringen.
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5. Askers socken under 1800-talets andra hälft
I detta korta kapitel skall vi söka placera Askers baptistförsamling i dess lokala
sammanhang. Syftet är inte att ge en heltäckande bild utav Askers socken, utan
att ge en skiss av det samhälle där baptistförsamlingen uppstod och verkade. Det
lättillgängliga materialet är något knappt, vilket gör bilden än mer skissartad.
Detta kapitels innehåll ligger ju utanför det egentliga syftet med avhandlingen
och tiden räcker inte till för att göra en djupare kartläggning, utan endast en
översikt där saker med relevans för baptistförsamlingen särskilt noterats.

5.1. Geografi1
Askers socken ligger i Närke och tillhör Örebro län. Socknen ligger två och en
halv mil sydost om Örebro. Socknen gränsar i till Norrbyås och St. Mellösa, i
väster till Sköllersta, i väster till Lännäs och Vingåker, samt i söder mot Svennevad och Regna. Socknen är alltså placerad i det sydöstra hörnet av Närke och
gränsar till Södermanland i väster och Östergötland i söder. Vid den nordvästra
gränsen finns sjön Kvismaren och vid den västra sjön Sottern. I nordost utgör
Täljeån gränsen.2
Också topografiskt utgör Askers socken ett gränsland. Den norra delen av
socknen betecknas som ”slättbygden” och ansluter till den Östernärkska slätten,
medan socknens södra delar kallas ”skogsbygden” och topografiskt sammanhör
med den östgötska bergslagen. Skogsbygden utgör den klart större delen av
socknens yta, men i mängd odlingsbar mark är förhållandet det omvända. Marken i den norra delen är bördig och består av lera och mullblandad lera. I den
sydligare skogsbygden är terrängen mer kuperad och genomkorsas av åsar och
bergknallar och jordmånen är kargare, stenigare och sandigare. Skogsbygdens
mark är som namnet antyder till största delen skogsbevuxen. Här finns också ett
antal mindre sjöar, mossar, kärr och tjärnar.

1

Beskrivningen är hämtad från Sandahl 1992, om inte annat anges. Kartan är en arbetskopia jag fått av Stefan Nilsson, en ar redaktörerna för Sant och sån´t i Asker 1–3, som
även arbetar på Stadsarkivet i Örebro. Kartan bygger i huvudsak på häradskartan från
1860-talet. Kartan är ursprungligen ritas av Göran Ekberg, som givit sitt tillstånd till att
den används. I och med att den slutliga version som använts i Sant och sån´t i Asker 1–3
saknas och det på arbetskopian ännu inte vägar var inlagda, har jag utifrån kartan i boken
sökt lägga in dem, samt järnvägen som går genom socknen.
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Socknen ligger som en kil i sydsydostlig riktning. I nordgräns i östvästlig riktning är socknen ca 1 mil bred, för att sedan smalna av ju längre söderut man
kommer. Från norr till söder är socknen ca 2,5 mil. Socknens totala yta utgör
knappt 360 km2.3
Den norra delen genomkorsas av landsvägen som kommer från Sköllersta och
går vidare mot Lännäs. Från denna huvudväg går tre olika större vägar söderut;
en ned till Bysta, en till Brevens bruk och den tredje, som börjar utanför sockengränsen går till Biskopskvarn.

5.2. Befolkning
Under hela den undersökta perioden har Askers socken drygt 4000 invånare.4 En
viss tillväxt sker under perioden, trots emigration till Amerika.

3
4
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Harlén 2003, s. 22.
Lönroth 1936, s. 40.

1850 – 3877 st
1860 – 4019 st
1870 – 4196 st
1880 – 4449 st
1890 – 4592 st 5
Emigrationen till Amerika tar fart på 1860-talet. Den förste reser 1864 och under
tiden fram till 1890 utvandrar ungefär 300 personer. De flesta utvandrade till
Amerika. Det stora emigrationsåret var 1869, då 66 personer lämnade Asker och
näst flest 1882, då 38 lämnade Asker för utlandet.6
Den norra slättbygden kännetecknas av bondbyar och en bondebefolkning.
På gårdarna fanns mängder med pigor och drängar. Hammar var en större herrgård i det nordvästra hörnet av socknen, där Claes Lagergren7 föds och växer
upp. På de riktigt stora gårdarna kunde det även finnas jungfrur. Kring de större
byarna fanns det backstugor, ”små gråa stugor med torvtak… Dessa backstugor
beboddes av ensamma gummor, blott en enda av ett gammalt gift folk.”8 Det
fanns vanliga torpare och även ett stort antal soldattorp låg inom socknen.9 Livet
styrdes av jordbruket och de årstidsbestämda sysslorna. Claes Lagergren ger
ingen smickrande bild av Askersböndernas mentalitet:
På landsvägen utfördes ofta kappkörning. Askersbönderna voro dryga, självägande
bönder. – De kallades askersviggar. De tålde ej att någon åkte om dem på vägen. De
kunde ibland i en lång rad köra sina vagnar sakta i gående, men körde mitt i vägen,
utan att det allra bittersta fråga efter att man ropade: ”Håll åt sidan!” Nej, tycker någon
det! ”Håll åt sidan själv!” svarade de, Med sina spetiga kapuschonger på huvudena
sutto de oåtkomliga – men fingo de se våra hästars huvuden komma fram för att köra
om, så blev det annan fart på dem, då blev det smackningar och tagelrapp så kamparna
satte av i sken, tills de tyckte att de återigen kunde sakta farten – men om dem kom
man aldrig.10

5

Sant och sån´t – Del 3, s. 12. Rapport till prästmötet 1873, s. 2: 1873, 4156 st. Rapport
till Prästmötet 1879, s. 7: 1878, 4395 st. Rapport till Prästmötet från församlingen1885, s.
11: 1884, 4476 st.
6 Sant och sån´t – Del 2, s. 173–175.
7 ”Lagergren, Claes, 1853–1930, påvlig markis (1889), författare. Efter handelsutbildning
kom han till Rom och övergick till katolicismen; påven Leo XIII gjorde honom till kabinettskammarherre 1884. Han utgav Mitt livs minnen (1–9, 1922–1930). Lagergren förvärvade 1892 Tyresö slott, sydost om Stockholm, vilket 1930 tillföll Nordiska museet
genom testamente. Slottet har välbevarade inredningar från markisens tid.” (Bonniers
lexikon band 11, s. 116). Claes Lagergren var född på Hammars säteri i Asker 1853 och
växer upp där. Fram till 1875 har han nära kontakter med hemmet och i första bandet av
Mitt livs minnen berättar han om händelser i Asker, som han varit med om och som han
hört återberättas. I det femte bandet finns också hans möte med Fredrik Pira beskrivet.
8 Lagergren 1922, s. 39.
9 Sant och sån´t – Del 2, s. 121, 136–140.
10 Lagergren 1922, s. 184.
79

I den södra delen, skogsbygden, dominerade fideikommisset Bysta, som hade
mark även in över Sörmlands- och Östgötagränserna och även ägde Brevens
bruk. Här fanns det en arbetarbefolkning i form av smeder och annan personal
vid bruket, men även småbönder och torpare.

5.3. Näringsverksamhet
Den viktigaste försörjningen inom Askers sockens norra del var utan tvekan
jordbruket och därtill kopplade näringar. Slättbygden är en utpräglad jordbruksbygd och Askers socken saknade vid den här tiden någon centralort. Kyrkbyn
var bara en av många bondbyar. I byarna fanns ett byalag, med bytrumma och
viss egen identitet. Byarnas splittrades något i och med det laga skiftet som
genomfördes och stadfästes under den långa perioden 1839–1921.11 Det laga
skiftet skapade ett uppbrott och ett sönderbrytande av vissa gamla strukturer.
Vissa flyttade från den tättbebyggda byn för att komma närmre sina nu sammanslagna åkrar och bykänslan naggades i kanten. Bönderna och torparna på de
mindre gårdarna hade ofta en bisyssla i form av hantverk och ”yrkesskicklighet
var aktad och uppskattad.”12 Det fanns även handverkare och yrkesmän, vilkas
huvudsakliga sysselsättning var ett specialistområde.
Ett företag som under perioden förbättrade jordbruket var sjösänkningsprojektet. Man sänkte sjön Kvismaren genom att bygga en kanal och på så sätt förvandlades de sanka ängarna, där man endast kunde hämta starrgräs, till lönsam
jordbruksmark. Projektet pågick från 1878–1887.13 Detta projekt påverkade på
sikt även befolkningsstrukturen genom att samhället Odensbacken skapades som
en centralort.
Den södra delen, skogsbygden, dominerades av fideikommisset Bysta, vilket
ägde Brevens bruk. Brevens bruk var Närkes sydligaste bruk och man sysslade
med järnhantering.14
Under perioden 1858–1888 fanns det handelsbodar på flera ställen i socknen.
Dessa handelsbodar var diverseaffärer, vars sortiment var ytterst varierat och
11 Sant och sån´t – Del 1, s. 175–179.”Laga skiften i Asker” År när förrättningen verkställdes, samt inom parantes, när den fastställdes: Algutstorp 1857–1860 (1861), Askersby
1857–1860 (1860), Bernstorp (Torp) 1907 (1918), Björnhovda 1855–1860 (1860), Bunksätter 1856–1859 (1859), Fasttorp 1856 (1857), Fiskinge 1863–1865 (1866), Flingeboda
1842 (1843), Folketorp 1875 (1876), Himmer 1873 (1874), Högsätter 1868, 1907 (1869,
1908), Höre 1856 (1857), Ingriatorp 1904 (1905), Karlsbygget 1861 (1861), Kilinge
1843–1847 (1849), Klänkeberg 1858 (1859), Kvinnersta 1841–1842 (1843), Köpsta
1857–1858 (1858), Led 1853–1855 (1855), Lundby 1857 (1858), Lågetorp 1858 (1858),
Löksätter 1867–1868 (1869), Malgräva 1851 (1853), Menigasker 1870 (1871), Sand
1843–1847, 1903 (1849, 1905), Svenstorp 1873 (1874), Talby 1854 (1858), Tybble
1855–1856 (1856), Tångsätter 1839–1840, 1844 (1856), Ulvtorp 1919–1920 (1921),
Valsta 1845–1847 (1852), Värsta 1870 (1871)
12 Lagergren 1922, s. 181.
13 Sant och sån´t – Del 1, s. 65, 135–136.
14 Byström 1928, s. 41–42.
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bestod av ”varjehanda nödvändighetsvaror för orten.”15 Under hela perioden
finns det en affär i Askersby, i Brevens bruk, från 1861 i Damsätter och Himmer, från 1867 i Valsta, från 1869 i Högtorp på Malgräva ägor, från 1877 på
Tybble ägor och från 1878 på Talby ägor.16
Kvarnar drevs i södra delen vid Biskopskvarn och Bysta. Den förra tjänade
även bönder från Vingåker. I norra delen fanns en kvarn i Via, men den viktigaste kvarnen låg utanför socknen i Kånsta i Sköllersta, vilket är endast 150 m
från Askersgränsen och dess kunder var till 2/3 Askersbönder. Mejerier fanns
vid Bernstorp fram till 1888, och i Talby, Tybble och Asker från slutet av 1880talet.17
Ett stenhuggeri startades 1882 i Vilhelmsberg och pågick i 30 år. Från början
var det bara sex stenhuggare, men snart fördubblades verksamheten, och så
småningom uppgick antalet anställda till ett hundratal. Man bröt både kalksten
och granit, som sedan höggs och slipades. Från Vilhelmsberg transporterades
stenen till antingen Odensbacken för båttransport eller till Kilsmo för att föras
vidare med tåg. Det fanns en spänning mellan stenhuggarna vid Vilhelmsberg
och bondpojkarna från slättbygden och ibland blev det öppna stridigheter.18

5.4. Skolverksamhet
1827 beslutade man att för barnundervisningen indela socknen i två delar; slättbygden och skogsbygden. Friherre Ankarswärd, på Bysta, lovade att på egen
bekostnad bygga en skola för skogsbygdens barn med motivet att man inte kan
lämna efter sig bättre åminnelse än att ha bidragit till sitt släktes upplysning och
förädling. Resultatet blir till slut två skolor, en i Breven och en i Bysta. I Brevens bruk användes kyrkan som skolsal. För slättbygden borde en skola inrättas
vid kyrkan. Skolundervisningen i slättbygden verkar ha varit sporadisk. År 1835
är den t.ex. helt inställd p.g.a. bristande ekonomi. 1842 fattas beslut om att starta
en skola, där barn från 72 hemman får delta och bokhållare Lindberg från Talby
anställs. 1847 bestäms att kyrkoherden är skolornas inspektor och brukspredikanten och läraren i Brevens bruk dess rektor.19
1849 beslutades att en ny mer ändamålsenlig skollokal skulle uppföras vid
kyrkan. Den skulle ha två våningar, där hela övervåningen skulle utgöra skolsal.
I nedervåningen skulle fem rum inredas. Skolhuset blev invigningsklart 1851.
Det nya skolhuset brann genom vådaeld 1868 och ännu ett uppfördes på den
gamla grunden. Det blev färdigt 1869 och hade två skolsalar, samt sockenstuga.
På vinden inreddes en lägenhet med tre rum och kök för läraren och en enrums15 Sant och sån´t – Del 2, s. 68. För sortimentet i en handelsbod se den återgivna
bouppteckningen från 1854, s. 89–95.
16 Sant och sån´t – Del 2, s. 66–82
17 Sant och sån´t – Del 2, s. 95–105.
18 Sant och sån´t – Del 1, s. 52–56.
19 Sant och sån´t – Del 1, s. 93–110. Jansson 1956, s. 221.
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lägenhet för lärarinnan.20 I skolhuset fanns också sockenbiblioteket som brann
inne och man började i samband med nybyggnationen att också bygga upp det
igen.21 1873 byggs en skola vid Alltorp.22
Från 1855 förenades folkskollärar-, klockar- och organisttjänsterna. Prästmötesrapporten från 1859 berättar om att det finns fyra ambulatoriska skolor; en
vid Brevens bruk, en vid Bysta säteri, vilka båda sköttes av brukspredikanten,
ytterligare en vid Talby och en vid Ulftorp med en oexaminerad lärare, förutom
den vid kyrkan. Av socknens 553 barn i skolåldern går 412 i de fem skolorna.23
1866 finns det två fasta skolor med två examinerade lärare, en fast skola med en
oexaminerad lärare och två småskolor med en oexaminerad lärare som alternerar
mellan dem. Antalet barn i skolåldern är nu uppe i 693 och antal barn i skolorna
598.24 Vid den här tiden har också baptistförsamlingens skola kommit igång med
sitt 50-tal elever.
Under perioden 1873–1879 har icke mindre än 4 nya skolhus blifvit byggda.
Två har byggts av församlingen, de övriga två byggs av egarinnan till Bysta och
Brefvens Bruk. Till de olika skolhusen hör också lärarbostäder, vilka nu uppgår
till tre i de av församlingen byggda och hela sex i Bysta och Breven. Totalt finns
det nu 6 skolhus med tolv lärare i socknen, sex examinerade och sex oexaminerade, förutom baptisternas frivalsskola.25
På 1880-talet hade skolverksamheten utvecklats och sågs som föredömlig
och biskop Annerstedt ansåg efter en visitation att andra församlingar i hans stift
skulle ta efter föredömet från Asker.26

5.5. Kyrkan
Kyrkbyggnaden i Askersby uppfördes 1766, men fick sitt torn först 1858.27 I
huvudkyrkan i Asker hölls gudstjänst varje söndag 10.00.28 I både Brevens bruk
och vid Bysta fideikommiss fanns det annexkyrkor. Predikan hölls varannan
söndag i Breven och varannan söndag i Bysta, senare var fjärde. I socknen fanns
förutom kyrkoherden, en komminster för Asker och Lännäs, samt en brukspredikant med ansvar för verksamheten i Bervens bruk och Bysta.29
20
21
22
23
24
25
26
27

Jansson 1956, s. 99–101.
Jansson 1956, s. 203.
Sant och sån´t – Del 3, s. 99.
Rapport till prästmötet 1859, s. 2.
Rapport till Prästmötet 1866, s. 1.
Rapport till Prästmötet 1879, s. 6–7.
Jansson 1956, s. 44–45.
I Sant och sån´t – Del 3, s. 204–205 anges året till 1851. I protokoll återgivet på s. 218
anges året till 1855, men tornet verkar inte varit färdigt förrän 1858, enligt Rapport till
prästmötet 1859, s. 1.
28 Rapport till Prästmötet 1873, s. 1.
29 Hagström 1901, s. 134–145.
Kyrkoherdar: Johan Erik Serrander 1852–1872; Karl Wilhelm Hedström 1874–1897
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Från 1852 till sin död 1872 var prosten Johan Erik Serrander (1796–1872) kyrkoherde i Asker. Han var känd som en ”praktisk-ekonomisk man” med stort
skolintresse.30 Lagergren berättar om livet i prästgården:
I Askers prästgård var det mycket ungdom, och där var också många roliga
tillställningar. – Det var icke längre de stora middagarna som i prostinnan
Bloms tid, men dessa saknade icke ungdomen, som aldrig fick vara med på
dem. Nu dansades det i stället…
Förfriskningarna, som oupphörligt kringbjödos och blevo stående på brickor på
bordet, voro hembryggd punsch, mandelmjölk och hemgjort kallt körsbärsvin
med körsbärskärnor simmande i de små glasen…31

1859 berättar Serrander om läget i Askers församlings att kärlek till Guds ord i
allmänhet röjes, att den offentliga Gudstjänsten flitigt bewistas och att Sacramenterna begärligt och wördnadsfullt begangas. Husandakt öfvas i allmänhet
flitigt, och utom Bibeln och Psalmboken nyttjas derwid de allmännerligt kända
både äldre och nyare Postillor och Bönböcker – olika här och der – allt efter
som det wanlingen ringa bokförrådet medgifver. Vidare konstaterar han att inga
särskilda bibelförklaringar hållits, att kristendomskunskapen i allmänhet är tillfredställande och någon gröfre okunnighet finns Gud ske lof icke. Församlingsmedlemmarnas kristendomskunskap visar sig, med några få undantag, i ett
christligt lif. Församlingen består till största delen af ett redbart, godt och
christligt folk. Det förekommer kringresande predikanter och kolportörer, dels
sjelfkallade, dels efter uppgift utsända af andra (vissa föreningar eller andra
personer). Därefter beskrivs baptismens ankomst till församlingen som en
märklig religiös rörelse (se nedan).32
1866 beskriver Serrander situationen i liknande termer som 1859. Situationen sammanfattas med att kärlek till Guds ord röjes obestridligen allt mer och
mer allmänt; den offentliga Gudstjänsten bevistas rätt flitigt, likaså jemte wördKomministrar: Per Gabriel Norrman 1855–1871; Fridolf Olof Wikander 1873–1886;
Johan Wilhelm Melker Teodor Möller 1887–1898
Brukspredikanter: Erik Alfred Almstedt 1856–1864; Fridolf Olof Wikander 1864–
1873; Karl Fredrik Jonsson 1873–1883; Johan Wilhelm Melker Teodor Möller 1883–
1887; Bror Erland Birath 1887–1892.
30 Hagström 1901, s. 134–135. Serrander var barn till en mjölnare i Berga i Åkers socken.
Han hade åtta syskon och tog studenten i Uppsala 1816. Han prästvigdes i Stängnäs
1820. Efter några kortare adjunkts och vice komministertjänster kommer han till Närke
1825 och Gällersta och sedna Ekeby, för att sedan flytta till Örebro, där han var vice
pastor och under en period slottspredikant och lankasterlärare. 1852 blev han kyrkoherde
i Asker, och tillika vice kontraktsprost i Örebro kontrakt, som då omfattade även de
socknar som sedan kom att utgöra Askers kontrakt. Han tjänstgjorde som kontraktsprost
under riksdagarna 1859, 1862 och 1865. Han gifte sig 1836 och fick åtta barn, sex döttrar
och två söner.
31 Lagergren 1922, s. 176–177.
32 Rapport till Prästmötet 1859, s. 1.
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nadsfullt begagnas ock de heliga Sacramnenterna. Han beskriver också att huslig andakt utövas, samt konstaterar att bibelförklaringar hålles icke sällan på
helgdagsaftnarna. Vidare säger han att kristendomskunskapen är i allmänhet
god, utom möjligen hos dem som försummat skolundervisningen, och det visar
sig i att man i allmänhet hållo, ärligt och nyktert lefverne och på så sätt ser man
att religionskunskapen är lefvande. Det finns dock en oro för lekmannapredikan
och baptismen i synnerhet. 33
Beskrivningen mellan 1859 och 1866 är väldigt lika varandra. Skall man
notera några nyansskillnader är det att gudstjänsterna 1859 besöktes flitigt och
förhållandet till sakramenten var begärligt och wördnadsfullt, medan de 1866 är
rätt flitigt besökta och relationen till sakramenten nu bara är wördnadsfullt. En
annan skillnad är att 1866 har man börjat hålla bibelförklaringar.
Prosten Serrander dog 1872 och prästmötesrapporten 1873 skrevs därför av
vice Pastor Fridolf Wikander. Bibelförklaringarna har nu upphört igen, däremot
har missionspredikningar förekommit. Nådemedlen begagnas i allmänhet. Den
allmänna Gudstjensten besöks ganska flitigt. Nu beskrivs den gemensamma
husliga andakten inom hemmet som något som ej torde wara synnerligen allmän
och det enskilda betraktandet af ordet försummas. Fortfarande beskrivs kristendomskunskapen som i allmänhet god, med några undantag. Några i ögonen fallande laster synes ej wara inom församlingen rådande. Nattvard firas en söndag
i månaden i sockenkyrkan, i Brevens bruk fyra söndagar om året och i Bysta två
söndagar årligen. Flera finnes, som motvilleligen sig från den heliga Nattvarden
afhålla. Nattvardsundervisningen pågår från Mars till Augusti.34
1874 tillträder C. W Hedström (f. 1825) som kyrkoherde i Asker. Hans
prästmötesrapporter är mer omfångsrika än föregångarnas. I skrivelsen 1879
sägs att den offentliga Gudstjänsten och hvad dertill hörer, så finns denna å
vanliga tider och besöks talrikt under synbar vördnad och andakt, ehuru icke få
tillföljd af separatistiska tendenser eller religiös likgiltighet derifrån uteblifva.
Gudstjänsterna besök av 100–150 personer. Gudstjänsterna i Asker, Bysta och
Breven fortsätter. Dopen och kyrktagningarna börjar allt oftare förrättas i kyrkan
och i samband med gudstjänsten, men reformen möter ett segt motstånd och
vigslarna förrättas sällan i kyrkan.35
När det gäller kärleken till Guds ord samlas det folk både i kyrkan och i
hemmen där det predikas. Hos många tyckes en djupare religiös väckelse egt
rum, ehuru den väl ej hos alla dessa fört till ett sant kristligt lif. Husandakter
förekommer 1879, men inte allmänt.36
Till prästmötet 1885 skickar prosten Hedström in två långa rapporter, en för
Askers kontrakt och en för Askers socken, på sammanlagt 26 sidor. Det mesta
när det gäller kyrkolivet fortgår som sex år tidigare. Beskrivningen är att det
33
34
35
36
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Rapport till Prästmötet 1866, s. 1.
Rapport till Prästmötet 1873, s. 1.
Rapport till Prästmötet 1879, s. 1.
Rapport till Prästmötet 1879, s. 2.

mesta är bra. I inledningen betonas att fromheten i allmänhet bevarats, och har
denna hos icke få antagit en personligen lifaktigare yttring, än den man finner
hos mängden.37 Bilden är dock dubbel, då det faktum att otro förefinnes hos icke
få kan tyvärr ej förnekas. Ehuru den ej högljudt yttra sig, finns den bland både
högre och lägre klasser.38
När det gäller den enskilda själavården begränsar den sig till att man under
sjukdom får del av den nattvarden.39 Vid sidan av sina plikter som kyrka och
ansvarig för skolan, hade även kyrkan och dess präst ansvaret för församlingens
sjukvård. Prästen ansvarade för sjukvårdsapoteket, vilket finansierades genom
tre årliga kollekter, samt gåvor från församlingsmedlemmar och avgifter av utsocknes som använde sig av dess produkter. Barnmorskan och organisten hade
ansvar för vaccination under kyrkoherdens överinseende.40 Fattigvården stod
också under kyrkans ledning.41

5.6. Föreningslivet
Askers baptistförsamling var den första föreningen som startades i socknen,
1858. Baptistförsamlingen och dess föreningar har monopol på föreningsverksamhet fram till 1874, då Brevens missionsförening startar (den ombildas 1882
till Brevens friförsamling). Redan före 1860 hade nykterhetsföreningen ”Hoppets här” startat i relation till församlingen, 1860 bildas sångkören och 1865
startas fädra-, mödra-, ynglinga- och jungfruförening i församlingens regi, och
åtminstone från början av 1870-talet finns en syförening i församlingen.42 Övriga föreningar under perioden är mer av praktisk art. Askers skolförening bildades 1879, Tre försäkringsföreningar för nötboskap bildas 1881, respektive 1887
och 1888. Brevens bruks sjuk- och begrafningskassa bildas 1883 och Östra Nerikes telefonförening 1885. Inte förrän 1886–1888 bildas fyra nykterhetsföreningar, två kopplade till IOGT och två till blåbandsrörelsen, vilka bygger på
gemensam ideologi och inte som intresseföreningar.43

5.7. Nöjeslivet och sedligheten
Både under 1830- och 1840-talen hade sockenstämman ansett att ungdomens
nöjesliv i form av lotterier och dans behövde hämmas. 1832 beslöts att ”församlingen skall försöka avhålla barn och ungdom från brännvin till dess de tar sin
första nattvard. Därefter bör de vara mogna att ta eget ansvar.” De s.k. auktionsdanserna förbjöds 1844, vilket innebar att den som upplät sina hus eller gårdar
37
38
39
40
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Rapport till Prästmötet från församlingen1885, s. 1.
Rapport till Prästmötet från församlingen1885. s 5–6.
Rapport till Prästmötet från kontraktet 1885, s. 7.
Sant och sån´t – Del 1, s. 122–123, 126.
Rapport till prästmöte 1859, s. 2; 1866, s. 2. 1873, s. 2.
Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år”.
Sant och sån´t – Del 3, s. 165–166.
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till dans eller tärningsspel blev bötfälld. 1851 såg sig sockennämnden nödgad att
uppmana husfäder till att ”fästa ett vaksamt öga på sina barns och tjänares
sedliga uppförande och Herrens heliga vandel”, samt att se till att man bättre
helgade sabbaten. Man uppmanade dem också att förbjuda nattliga vandringar
och prästen lovade att från predikstolen förmana till ett bättre leverne.44
Vid en välbesökt sockenstämma 1853 uttalade man en enhällig önskan om
att all tillverkning och försäljning av brännvin i socknen helt skulle upphöra och
man utfäster belöningar till dem som kan ange sådana som säljer brännvin.45
På kommunalstämman 1876 togs den skrivelse som baptistförsamlingen sänt
in två år tidigare upp till beslut. I skrivelsen krävde man att all försäljning av
”vin, öl, porter tillika med övriga kända spritdrycker helt och hållet skulle förbjudas.” Kommunstämman biföll skrivelsen med ett enhälligt ”Ja”. Riksdagsman A. W. Uhr reserverade sig i efterhand mot beslutet vid protokollets justering, då han menade att stämman överskridit sina befogenheter, genom att inskränka näringsfriheten. Konungens befallningshavare upphäver stämmans beslut med hänvisning till att det strider mot ”allmän lag och författning.46
Spritmissbruket minskade radikalt framemot 1880-talet, då landshövdingen
Axel Bergström i sin femåriga länsstyrelsesberättelse för perioden 1881–1886
berömmer Askers församling som ”genom en allmännare upplysning, de religiösa rörelserna samt nykterhetsföreningarna och andra sammanslutningar för
främjande av upplysning och sedlighet motverka dryckenskapslasten, så att
missbruket av starka drycker märkbart avtagit.”47
Liknade beskrivningar finns i Hedströms prästmötesrapport 1879. Han beskriver den moraliska utvecklingen som positiv, då svordomar i bygden allt mer
aftages och med hvilodagens allvarliga helighållande hafva ungdomens samlingar dansnöjen med thy åtföljande bullrande uppträden nästan upphört. Fylleri och dryckenskap har märkligt aftagit, åtminstone bland det yngre slägtet.
Däremot tycker Hedström det är sorgligt att 5–6% av de nyfödda barnen föds
utom äktenskapet, och inte ens de som blifvit berörda af den andliga väckelsen… äro fria från felsteg i detta stycke.48 1879 är Hedström oroad över icke
blott det växande antalet oäkta barn, utan ock det alltmera vanliga förhållandet
att äktenskapen inledes med denna synd, som i lika hög grad synes vara gängse
i de frikyrkliga samfunden.49 Procentandelen av oäkta barn är 1884 drygt 11%.50
44
45
46
47
48
49
50
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Sant och sån´t – Del 1, s. 100. Jansson 1956, s. 75–77.
Jansson 1956, s. 77.
Sant och sån´t – Del 3, s. 30–32. Protokoll 1874-01-05 §3.
Jansson 1956, s. 77.
Rapport till Prästmötet 1879, s. 2.
Rapport till Prästmötet från församlingen1885, s. 4.
Rapport till Prästmötet från församlingen1885, s 5: 1880: 7 av 121, 5,19%; 1881: 11 av
103, 10,87%; 1882: 14 av 138, 10,18%; 1883: 7 av 100, 7%; 1884: 15 av 128, 11,72%.
Rapport till Prästmötet från kontraktet1885, s. 6–7. En jämförelse görs med de olika församlingarna inom Askers kontrakt. Jämförelsen görs på medeltalen för perioden 1880–
1884: Asker: 10,9 av 118, 9,10%; Boo: 5,6 av 78,2, 7,15%; Ekeby: 3–4 av ca 30, 12%;

Under den undersökta tidsperioden fanns det ett antal spelmän inom socknen
som spelade på bröllop och danser runt om i bygden. Vid trefaldighetsaftonen
och vid midsommar dracks det brunn och dansades vid olika hälsokällor och i
övrigt samlades man på lördagsaftnar på olika ställen i socknen till lek och
dans.51 Lagergren beskriver tjänstefolkets danstillställningar:
Så hade tjänstefolket sina danser, då det dansades i drängstugan i röda gamla
flygeln, och det var icke det minst roliga att få vara med och se på, hur där gick
till. Där höll man varandra om halsen och hånglade i kraftiga tag. Mellan danserna gick då och då ett par upp på den mörka vinden, där de funno det förunderligt skönt att svalka sig.52

5.8. Beskrivningar av de frikyrkliga
Det område i Östernärke, där Askers socken ligger, med de angränsande socknarna Sköllersta, Norrbyås, St. Mellösa, tillsammans med Vingåker i västra Södermanland, var ”troligen den landsdel i Sverige, där baptisterna hade sin största
procentuella andel av befolkningen.”53
Lagergren beskriver läseriets ankomst med följande ord:
Läseriet började. Det hade legat och ruvat uppe i skogsbygden – gjorde sig först känt
bland brukets befolkning vid Brefven. Dit hade kommit en kolportör, som hette Pira.
Han var baptist och ville döpa om folk. Några av brukets smeder, vilkas hustrur anfäktats av ordets makt, hade tagit fatt kolportören och en natt rott ut med honom på Brefvensån och doppat honom några gånger i det kalla vattnet…
Så kom det ned till slättbygden. Och läseriet spred sig lömskt som en pestsmitta. I början var det bara enstaka fall. Man fick höra att den och den blivit läsare. Vanligtvis var
det de allra bästa människorna – i synnerhet bland kvinnfolken… Men rörelsen växte
dag från dag. Pira och andra kolportörer foro omkring och förklarade ordet, än i den ena
byn än i den andra, och folk strömmade till för att höra på…
Och så byggde man sig ett bönhus. – Stort och rymligt ville man hava det, så att det i
framtiden skulle kunna rymma en stor menighet. Hätskheten mot det gamla bestående,
som utmålades såsom tillhörande djävulen, var det fula draget hos rörelsen… Fiendskap
föddes, bitterhet närdes och spreds. Bönhuset hade uppbyggts alldeles i närheten av

Gällersta 3–4 av ca 30, 12%; Lennäs: 4 av ca 50, 8%; Sköllersta: ? (uppgift saknas) av
84; St. Mellösa: 7 av 90, 8,66%; Norrbyås: 1 av 17, 5,29%; Svennevad: 8 av 72, 11%; I
hela kontrakten: 53,5 av 469,2, 9,18%. Asker ligger alltså precis på snittet, men i övre
delen om man skulle se det medianmässigt.
51 Sant och sån´t – Del 3, s. 127–140, 150; Spel-Per, Per Erik Persson från Ersbo (1823–
1900); Anners i Sånn, Anders Olsson från Sand (1834–1933).; Jonas Erik Persson, Jonas
i Rågsand (1823–1913); Anders Kvarnström i Danstorp (1843–1923); Per Erik Olsson
från Lundby (född 1834); Anders Blom från Björnhovda (1833–1894); Spel-Petter, Per
Persson från Askers skogsbygd.
52 Lagergren 1922, s. 178.
53 Örebro första baptistförsamling 150 år, s. 9.
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kyrkan, och gudstjänsten i bönhuset började på samma gång som i kyrkan. Hur sved det
ej i den gamle prostens hjärta…
Kyrkan var nu knappt halvfull och de besökande bestodo uteslutande av äldre folk…
Men i bönhuset var trängsel. Där stod man andäktigt lyssnande även utanför på gårdsplanen. Där svimmade de yngre kvinnorna och måste bäras bort och läggas med uppknäppta klänningsliv på gräset. Pira var en mycket vacker karl, stor och mörk. När hans
ögon, flammande av eld foro över menigheten, var det alltid någon kvinna, som kände
sig böjd för vanmakt…
…Pira var en vältalare och förstod, huru han kunde röra sina åhörares hjärtan. Han förstod att
för dem göra levande både himmel och helvete och väcka medvetande om synder och oro för
deras straff. – ”Skulle du vilja dö i natt?” ropade han och de pustade: ”Nej – nej!” och vaggade
på huvudena i ångest. – ”Se jag har vägt dig på en våg och funnit dig alltför lätt!” fortsatte han
alltjämt i crescendo.54

Lagergren själv mötte Pira först många år senare (se nedan) och var vid Piras
ankomst endast 7 år. Hans beskrivning är inte en ögonvittnesskildring, utan
återger hur det talades om baptisterna. Det finns flera sakfel i framställningen,
men det ger en bra bild av hur det talades om baptistförsamlingen och hur man
såg på den, samt vilka fördomar som fanns mot dem och deras verksamhet.55
Lagergren konstaterar vidare:
Läseriet tog segrande överhanden i orten. Runtom i socknen sutto gamla präster, som
icke hade förmåga eller önskan att taga ett initiativ och ingjuta nytt liv på det andliga
området – varken i sina predikningar eller i de så omtyckta bibelförklaringarna.
Det var från första början en revolt mot auktoriteten. Det byggdes bönhus överallt på
landsbygden. I Asker gick prosten Serrander slutligen bort, sedan han sett sitt inflytande
brutet…
Fältet var öppet för den inkräktande nya makt, som gripit andarna, och som ville hava
bort det gamla med det inflytande det åtnjöt, och den aktning det ingav…
En ny tid hade börjat med misstro, missnöje och avoghet mot det bestående.56

Prästmötesrapporterna kan komplettera bilden och Serrander säger 1859 följande om baptisternas ankomst:
En märllig religiös rörelse, uppträdande ingalunda wänligt emot Kyrkan, har
inom Pastoratet egt rum ibland ännu ett fåtal af dess ledamöter i anledning af
en och annan Baptistpredikants werksamhet. Utaf tvenne sådana, en f.d.
Smedsgesäll från Örebro och en f.d. skollärare (ifrån Skåne?) Jöns Andersson
Hanner, det var den sistnämnde, hvilken vid polisundersökning… blef för passlöshet häktad… Bemälde Hanner, dömd af Askers Härads Rätt att böta för obe54 Lagergren 1922, s. 274–276.
55 Det var inte Pira som slängdes i ån, utan J. P. Lundqvist. Pira var ju heller inte den första
kolportören, utan kom ju först ett par år senare. Piras förkunnelse var heller inte särskilt
känslosam, utan han ville ha det tyst kring sin predikan. Se kap 7 ”Pastor Pira”.
56 Lagergren 1922, s. 279–281.
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hörigt förwaltande af Döpelsens Sacrament, men af Kongl. Svea Hofrätt frikänd
på den grunden, att han förmält sig hafva affallit ifrån Evangeliskt Lutherska
Kyrkan, lärer icke hafwa underlåtit eller komma att underlåta göra nya besök
här och ytterligare sprida sina willoläror och åstadkomma oreda och söndring.57

1866 skriver Serrander till nästa prästmöte:
Lekmän uppträder, hvarje helgdag till det minsta, såsom lärare wid andaktsöfvningar, hvilka under ledning af en baptist (f.d. Skollärare, Organist och Klockare) förrättas uti ett af baptister uppfört Bönhus helt nära Sockenkyrkan. Dessa
så wäl ledare som lärare, som ock de med dem liktänkande, hafwa i förhållande
till församlingens presterskap intagit en isolerad hållning. Att i egenskap af lärare vid andaktsöfningar inställt sig några andra lekmän, en de förenämnda,
som uppträdt emot wår Kyrka, har icke blifivt mig bekant. Ej heller känner jag
huru många inom församlingen låtit sig omdöpas. Kanske wid pass 70–80.
Kanske färre. Utan att vara omdöpta hylla ändock några baptismens läror; Och
till följd af sådana åsikter hos föräldrar hafwa 35 barn afhållits ifrån dopet
(1860–1866). Några få döpta barn, som kommit den ålder, att confirmationsundervisning med dem bort äga rum, hafva antingen sjelfwa undvikit, eller af föräldrar afhållits ifrån undervisning.58

Av de två beskrivningarna visar det sig att baptismen fått fäste. Pira har kommit
och en församling har bildats. Det verkar mellan kyrkan och baptisterna, mellan
kyrkoherde Serrander och Pira, vara täta skott. De verkar totalt sakna relation
och förhållandet kännetecknas av ömsesidig misstänksamhet. Det intressanta att
konstatera är att det inte bara är de uttalade baptisterna som börjar ifrågasätta
barndopet, utan även andra föräldrar än baptistförsamlingens medlemmar låter
bli att döpa sina barn och håller dem borta från konfirmationsundervisningen.
I prästmötesrapporten 1873 kan man se en fortsatt trend när det gäller de
odöpta barnen, vilkas antal nu är uppe i 100 st. Det är även fortsatt så att ett antal av dem som kommit upp i ålder för konfirmationsundervisning väljer att avstå. Baptisterna avstår även från den kyrktagning som annars sker fyra till sex
veckor efter barnets födelse. I övrigt är värt att notera att nu finns det en kontakt
mellan Wikander och Pira, då vice pastorn har fått reda på från Pira att baptistförsamlingen har 211 medlemmar. Den totala isolering som rådde under Serranders tid är nu bruten. När det gäller lekmannaverksamheten till ordets förkunnelse, berättar Wikander att den pågått i flera år, dels af Lutherska, dels af Baptistiska män. Då de förras werksamhet utan tvifvel warit till välsignelse, har de
sednare åter haft till följd att rätt många öfvergått till deras samfund.59
1878 kommer en begäran från åtskilliga sockenmän om att man vill att skolhuset skall ”till obehindrat användande upplåtas icke mindre för skrädderiarbeta57 Rapport till prästmötet 1859, s. 1.
58 Rapport till prästmötet 1866, s. 1.
59 Rapport till Prästmötet 1873, s. 1–2.
89

ren O. F. Klingström från Valsta än och för andra kringresande lekmannapredikanter, då dessa tala Guds ord.” Skolrådet var dock enigt i sitt nekande, då de
menade att bara för att någon ”säga sig tala Guds ord” så kan man inte ge dem
full frihet, då detta kan ”leda till spridande av vilseförande läror och befrämjande av kyrklig tvedräkt och söndring inom församlingen, helst som alla möjliga sekter och villoandar berömma sig därav att de förkunna Guds ord.” Utifrån
sin roll som bevarare av enheten i samhället och den rena lutherska läran beslutas att inga andra lekmannapredikanter skall tillåtas att tala i skolhuset ”än dem,
som troget hålla sig till vår lutherska kyrkas lära och bruk.”60
Samma år 1878 kan man dock se att en tydlig svängning skett i det allmänna
förhållandet till baptisterna i Östernärke. Detta år lämnar, ovannämnde riksdagsman Anders W. Uhr sin riksdagsplats. Istället väljs, i den enmansvalkrets
som Asker och Sköllersta utgjorde, baptisten Folke Andersson till riksdagsman
från och med 1879. Tjugo år tidigare hade man fängslat baptistpredikanten Hanner i Asker. Nu väljs en baptist, som representant för hela häradet, in i riksdagen. Andersson var född i Asker, men tillhörde Johannes Palmqvists skara av
baptister i St. Mellösa. Han var också församlingens föreståndare i 33 år, sedan
Palmqvist lämnat församlingen och flyttat tills Stockholm. Han fortsätter att
vara valkretsens representant ända till 1911, då han 82 år gammal lämnar sin
plats efter 32 år.61
Kyrkoherde Hedström ger 1879 stort utrymme åt att rapportera om den frikyrkliga verksamheten i socknen. Av rapportens sju sidor ägnas sammanlagt
nästan tre till religiösa rörelser vid sidan av kyrkans verksamhet. Han börjar med
att konstatera att många avhåller sig från gudstjänst, skriftermål, nattvardsfirande till följd av antingen separatistiska tendenser, eller religiösa likgiltighet.62
Orsakerna i bristerna i församlingens moraliska och religiösa liv spårar Hedström till en del i verldsligt sinne och den naturliga menniskans bristande håg
för det Guds rike tillhör, till en del åter i den här mycket framträdande sekterismen, som genom sina många andliga sammankomster lockar folket från den
kyrkliga kretsen, dels stilla, mera anspråkslösa andaktsstunder till större kretsar, der gudaktigheten varder mera sedd och prisad af menniskor.63
I Hedström långa avsnitt om de separatistiska rörelserna tar han upp baptismen först, därför att den är den äldsta och han konstaterar att den kan sägas
här hafva en af sina hufvudhärdar inom provinsen. Baptistförsamlingen beskrivs
som en talrik hop med egen Predikant, skola och bönhus.64 Baptistförsamlingens
arbetsmetoder beskrivs med följande ord:
60 Jansson 1956, s. 202. Klingström återkommer senare som medlem av baptistförsamlingen, men som kritisk mot pastor Jäder som inte vill öppna upp för Helgelseförbundets
evangelister. Se kap 7 ”Pastor Pira.”
61 Örebro första baptistförsamling 150 år, s. 9–11.
62 Rapport till Prästmötet 1879, s. 1.
63 Rapport till Prästmötet 1879, s. 2.
64 Rapport till Prästmötet 1879, s. 3–4.
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Så mycket mer anstränger den sig, åtminstone ryckvis, att vinna anhängare derinom och använder härvid sitt vanliga sätt att missionera genom att företrädesvis vända sig till själar, som blifvit väckta till bekymmer om sin salighet,
dem de först oroa och derpå förespegla frid, om de öfvergå till deras samfund.
För öfvrigt användes för befrämjande af detta syfte hvarjehanda andra lockelsemedel: för barnen söndagsskolor, för ungdomen ynglinga- och jungfruföreningar; allt i förening med fester, som göras tilltalande för olika åldrar och
smak.65

Kyrkherde Hedström konstaterar sedan att baptistförsamlingen består av knappt
300 personer och att det finns 160 döpta barn i socknen. Baptistförsamlingen har
på senare tid vunnit många proselyter bland arbetarna vid Brevens bruk. Han
noterar också att det är en del omsättning på medlemmar i församlingen och att
två av dessa återgått till kyrkan och tagit del av nattvarden, men de flesta har
förfallit till religiös likgiltighet eller fritänkeri. Kyrkoherden ser övergången till
fritänkeri från baptismen som naturlig, när det flammande partinitet svalnat,
p.g.a. dess rationalistiska tendens.66
Efter baptismen tar Hedström upp metodismen, som saknar anhängare i
socknen, mormonismen som har 2 eller 3 enfaldiga, för att övergå till att beskriva den missionsföreningar av luthersk bekännelse, som sedan många år
samlats till enskilda möten, men också samtidigt besökt de kyrkliga gudstjensterna. De enskilda samlingarna har letts av en kolportör som varit anställd för
det ändamålet, men den senare är ett problem, då han är positiv till den waldenströmska agitationen i nattvardsfrågan och därför inte deltar i nattvardsfirandet i
kyrkan och har börjat med brödsbrytelse tillsammans med den egna gruppen här
och der i socknen.67
Hedström övergår sedan till att beskriva de frikyrkligas liv och leverne:
I allmänhet föra ifråga varande sekters anhängare en stilla och fridsam vandel.
Synnerligast afhålla de sig från gröfre eller mera i ögonen fallande synder, såsom dryckenskap, svordom, Guds namns missbruk, sabbathens ohelgande samt
allt, som kan få namn af verldslikställighet, hvar till de s.k. adiafora af dem allmannerligen räknas. Dock kunna många af dem icke frikännas från den separatismen städse mer eller mindre vidlådande benägenheten för andeligt högmod
och fariseiskt väsende. Ryktet vill äfven beskylla åtskilliga af dem för att de synder, som i mörkret bedrifvas, och att detta rykte icke alltid är ogrundadt, derom
bära kyrkoboksanteckningar ojäfviga vitsord. Mot församlingens prästerskap
iakttaga de vanligen ett vänligt, om ock hos några förbehållsamt uppförande.68

65
66
67
68

Rapport till Prästmötet 1879, s. 4.
Rapport till Prästmötet 1879, s. 4.
Rapport till Prästmötet 1879, s. 4.
Rapport till Prästmötet 1879, s. 5.
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Hedströms beskrivningar av baptisterna är intressant, då han noterar sakligt flera
företeelser i dess väsen, så som dess missionsiver, dess rationalitet, dess betoning på det yttre och dess risk för dubbelmoral, men också dess moraliska förtjänster. Han fortsätter med att säga att de flesta av baptisterna faktiskt låter sina
odöpta barn konfirmeras och under det senaste året har det gällt åtta barn. Hedström finner det glädjande samtidigt smolkas det av, att efter dopet och konfirmationen kommer ingen av dessa barn att fortsätta ta nattvarden i kyrkan.69
Hedström slutar sin berättelse med konstaterandet att i moraliskt hänseende
har de frikyrkliga inte inneburit någon skada för socknen, men i religiöst, då den
har öfversvämmat församlingen med en mängd uppbyggelseböcker och andliga
tidsskrifter af reformert och baptistiskt innehåll, som jemte deras söndagsskolor
– serdeles hos ungdomen – försvagat kärleken till luthersk bekännelse och kyrklig ordning. Hedström ser i detta ett moment 22, i det att baptisternas inflytande
omöjliggör verklig kyrkotukt i församlingen, samtidigt som de kritiserar församlingen för dess brist på kyrkotukt.70 Han slutar sin långa beskrivning av
frikyrkligheten med följande konstaterande:
För öfvrigt tycks serskildt baptismen vara en kristendoms form, som vet att göra
sig behaglig för tidsandan genom att på sin fana skrifva många af dess idéer
samt öfver det finare verldsväsendet breda en slöja af andlighet. Deraf dess
förledande inflytande på mångas sinnen, den fara, den medför för kyrkan.71

1881 är Claes Lagergren tillbaka i Asker och möter pastor Pira för första
gången. Hans beskrivning av mötet andas överraskning, vilket väl är ett erkännande av fördomarna mot baptisterna han uttryckt tidigare. Kanske uttrycker
även här att en omsvängning faktiskt skett i synen på baptisterna och på Pira
som dess representant:
Herr Pira? Men det var ju baptistpredikanten, han som gjort så mycket ont –
vänt upp och ned på hela Askers församling och grannsocknarna med, när jag
växte upp! Jag hade aldrig sett honom, bara hört honom omtalas. Det var ju
märkvärdigt, att jag aldrig sett den lede mannen, men nu skulle jag få se honom!
Dörren öppnades, och han kom sakta in. Det var en medelålders man, något
korpulent, med reslig figur och ett vackert huvud. Ögonen voro stora, svarta,
med en blid vacker blick. Var det möjligt att Pira, baptistpredikanten, såg ut på
det viset.
Vi blevo bekanta, och vi språkade snart, som om vi länge känt varandra… vi
[fortsatte] länge att språka. Sedan vi en stund talat om resan i det heliga landet,
kommo vi in på ämnet religion. Pira erkände att han visste mycket litet, snart
sagt ingenting, om den katolska religionen. Han kunde väl förstå, sade han, att
det mesta han läst om den vore osanning, och det beredde honom stor glädje, då
han hörde mig tala med så levande tro om Kristus. Nu var det ingenting, som
69 Rapport till Prästmötet 1879, s. 5.
70 Rapport till Prästmötet 1879, s. 5–6.
71 Rapport till Prästmötet 1879, s. 6.
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gjorde mig större glädje än att få bära vittnesbörd om min tro och förklara dess
trosläror. Piras stora, vänliga ögon sågo hela tiden på mig, som om han lyssnade
även med dem.72

Lagergren och Pira möttes flera gånger och blir mer och mer fästa vid varandra
och när Lagergren drar vidare säger han att de ”hade blivit vänner”.73
Liksom i 1879 års rapport, får frikyrkligheten 1885 stort utrymme i rapporteringen till prästmötet. Av de 11 sidor som beskriver förhållandena i Askers församling ägnas nästan fyra de frikyrkliga förhållandena. Hedström noterar bland
annat en trend bland baptisterna att deras odöpta barn begynna allt mer afhållas
från denna undervisning och andra torde snart följa exemplet.74
Han konstaterar att det funnits religiösa söndringar sedan länge i Asker, men
att de inte kan sägas ha tilltagit under de senaste åren. Hedström beskriver baptismens tillväxt sedan 1859 eller 1860, som att de inte dragit sig för att fiska i
grumligt vatten. De sammanhålles genom sin kyrkofientlighet och sitt utpräglade partisinne. Pastor Pira beskrivs som en begåfvad, klok och försiktig person,
som lett församlingen till ett medlemsantal på minst 300. Ingen av baptisterna
har valt att utträda ur Svenska kyrkan.75
Hedström ger en beskrivning av baptisternas gudstjänstordning, som beskrivs som mycket enkel: Ingångs- och slutsång samt der emellan fria bevis och
föredrag. Dopen genom nedsänkning beskrivs som vederdopen... och fullgöres
af en den ena en den andra personen med något anseende inom samfundet. Hedström berättar också om torsdagarnas bibelklasser, der hvar och en får, så godt
han kan, tolka ordet under inbördes diskussion.76
1885 är antalet odöpta barn i församlingen uppe i 196 och av dem som döpts
i barndomen i församlingen har 16 stycken över 15 år hoppat över konfirmationen. Men 17 st. har också låtit döpa sig som vuxna i samband med konfirmationen sedan senaste prästmötet.77
När det gäller den lutherska missionsföreningen har sedan sist deras ledare
blivit baptist, men de håller fortfarande uppbyggelsemöten och nattvardsmöten,
och majoriteten har slutit sig till den waldenströmska försoningsläran och vad
72
73
74
75
76
77

Lagergren 1926, s. 376–377.
Lagergren 1926, s. 378.
Rapport till Prästmötet från församlingen 1885, s. 2.
Rapport till Prästmötet från församlingen1885, s. 6.
Rapport till Prästmötet från församlingen1885, s. 6–7.
Rapport till Prästmötet från församlingen1885, s. 7–8.
Rapport till Prästmötet från kontraktet1885, s. 9. En jämförelse mellan kontraktets socknar och dess baptistförsamlingar görs: Asker: 300 medl. 198 odöpta barn; St. Mellösa:
uppgift saknas. 120 odöpta barn; Boo: 120–130 medl. 103 odöpta barn; Lennäs: uppgifter
saknas; Sköllersta: uppgifter saknas; Svennevad: 80–90 medl. 45 odöpta barN; Norrbyås:
uppgift saknas, 25 odöpta barn; Ekeby: uppgifter saknas; Gällersta: uppgifter saknas.
Liknade jämförelser gör även rörande antalet icke konfirmerade över 15 år: Asker: 16;
Boo: ca 30; Svennevad: 23. Från övriga församlingar saknas uppgifter.
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gäller dopet är meningarna delade inom gruppen, några låter sina barn döpas av
församlingens präster, andra döper dem själva genom nedsänkning. Hedström
ser en tendens till att de flesta i gruppen är mer eller mindre avogt inställda till
kyrkan.78 I socknen finns bara en metodist och fyra mormoner. Hedström avslutar i nästan ordagrann upprepning med att i likhet med sex år tidigare beskriva
de frikyrkligas moral och påverkan på församlingen.79 I kontraktsrapporten jämförs metodisterna och baptisternas relation till kyrkan, vilken utfaller till metodisternas fördel: I jämförelse med baptismen är methodismen inom detta kontrakt mera fredligt och kyrkovänligt, liksom dess lära och ordning ligger vår
kyrkas vida närmare; vilket väl beror på att de inte utgör något större hot mot
kyrkans verksamhet.80

78 Rapport till Prästmötet från församlingen1885, s. 8.
79 Rapport till Prästmötet från församlingen1885, s. 8–9.
80 Rapport till Prästmötet från kontraktet, s. 10.
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6. Statskyrkans herrliga Träd
Syftet med detta arbete är att söka i den tidiga baptismens självbild eller identitet. Ett problem i all historieforskning är att komma åt människornas tankar. Vi
är hänvisade till vad som finns efterlämnat i form av skrifter som uttrycker tankarna. Detta första kapitel ämnar analysera ett dokument i Askers Baptistförsamlings protokollsbok. Detta dokument skiljer sig från det övriga materialet i
protokollsboken, då övrigt material består av protokollsanteckningar, medan det
föreliggande dokumentet är mer att beteckna som förkunnelse. Dokumentet
finns med i transkriberad form i appendix 1. Tolkningen av textens roll som
identitetsskapare förstärks av det faktum att dess bildspråk är levande i församlingen så sent som vid 40- och 50-årsjubileerna.1
Metoden som används för analys av dokumentet är historisk-kritisk, vilket
dels innebär att dokumentet sätts in i sin kontext, och dels att texten så som den
föreligger analyseras. Därefter dras slutsatser utifrån den gjorda analysen berörande församlingens självförståelse eller identitet.

6.1. Textens kontexter
6.1.1. Den nationella kontexten2
Baptismen får sina första rötter i Västsverige på 1840-talet. Inflytandet kom genom sjömän som på sina resor kommit i kontakt med den internationella baptismen. 1848 bildas den första baptistförsamlingen, sedan 5 personer låtit döpa sig
i Vallersvik i Halland. Dopförrättare var den danske baptistpredikanten A. P.
Förster. De tidiga baptistförsamlingarna i Västsverige mötte mycket motstånd
och 1850 utvisas F. O. Nilsson för att ha spridit villoläror.
Den andra ”vågen” för baptismen i Sverige kommer när baptismen får sin
talesman i prästen Anders Wiberg i början på 1850-talet. Wiberg hade sina rötter
i den nyevangeliska väckelsefromheten. 1851 lämnar Wiberg sin tjänst som
präst i Svenska kyrkan, bl.a. efter att ha ställt sig kritisk till nattvardsseden inom
kyrkan. Året därpå, 1852, ger Wiberg ut skriften Hvilken bör döpas och hvari
består dopet?, som ger baptismen en teologisk grund för sina ställningstaganden. Samma år låter Wiberg döpa sig i Köpenhamn av den tidigare nämnde utvisade F. O. Nilsson. Wiberg befinner sig under tre år i början på 1850-talet i USA
och får internationella kontakter. Under tiden bildas en baptistförsamling i
Stockholm, vilken Wiberg vid återkomsten blir föreståndare för.
Baptismen utbreder sig under 1850-talets första hälft först och främst i Dalarna, i trakten kring Orsa. Under senare delen även i andra delar av landet. Un1
2

Askers baptistförsamlings 40-årsberättelse, s. 3: ”1860 hade den lilla planteringen
växt…” Askers Baptistförsamlings Femtio-årsberättelse, s. 19: ”Så har den späda plantan
blivit ett stort träd…”
För en mer utförlig beskrivning, se kap 3 ”Baptismen i Sverige”.
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der baptismens första tid möts den av motstånd från statskyrkan och därigenom
också från de världsliga myndigheterna.

6.1.2. Den lokala kontexten3
Askers Baptistförsamling bildades som ett resultat av att flera baptistpredikanter
besökt kommunen under 1850-talets senare del. Själva bildandet av församlingen skedde den 9 december 1858. Vid tidpunkten för församlingsbildandet
var predikanten J. A. Hanner på besök i bygden. Han predikade på eftermiddagen vid Åland i Odensbacken. Vid detta tillfälle ingrep fjärdingskarlen på länsmans befallning och grep Hanner. Han fördes till länsman i grannsocknen Stora
Mellösa för förhör tillsammans med två baptister från Asker. Efter förhöret går
de två baptisterna i borgen för Hanner till följande dag, då han med fångtransport skall föras till Örebro, vilket innebär att de kan återvända till Asker för att
bilda församlingen samma kväll. I samband med bildandet har församlingen 13
medlemmar, men två ytterligare personer fogas till den samma dag genom bekännelse och dop.
Under församlingens första två år har man varken pastor eller gudstjänstlokal, men i oktober 1860 flyttar Claës Fredrik Pira till bygden och blir församlingens pastor och lärare. Han kom att stanna i 27 år, ända fram till sin död
1887. Hösten 1861 stod sedan församlingens kapell färdigt att invigas. Församlingen startar också tidigt en friskola i vilken Pira till en början är lärare.

6.1.3. Textens egen kontext
När det gäller textens historiska sammanhang är det svårt att säga annat än att
den föreligger i början på 1860-talet i Asker. Det går inte att avgöra vem som
författat eller skrivit av texten, men det är möjligt att utesluta Pira genom en
jämförelse med handstilen i de protokoll han författat i baptistförsamlingen under hela perioden 1861–1887.
Det tvåfaldiga omnämnandet av ”Westerås presterskap” (r. 20, 26) är litet
besynnerligt, då Asker hör till Strängnäs stift. Detta kan antyda antingen att texten är importerad in i protokollsboken utifrån, eller att omnämnandet står för
något symboliskt (se nedan: ”Textanalys”).
Även mottagaren ”Herr P” som tilltalas vid tre tillfällen (r. 1, 28, 31) är obskyr. Man skulle kunna tänka sig att det är pastor Pira, men det verkar inte
stämma in i sammanhanget. Man skulle vidare kunna tänka sig ”Herr präst”,
”Herr prost” eller ”Herr pastor”, vilket är frestande med tanke på hänvisningar
till stift och prästerskap, men det går inte med säkerhet att avgöra vem som
åsyftas eller tilltalas. Det enklaste är kanske att se ”Herr P”, som just ett odefinierat, opersonligt ”Herr person”, men som ändå inte står på baptisternas sida.

3
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För en mer utförlig beskrivning, se kap 4 ”Askers baptistförsamlings 30 första år” och
kap 5 ”Askers socken under 1800-talets andra hälft”.

Textens omedelbara sammanhang är alltså Askers Baptistförsamlings protokollsbok 1861–1885. Boken börjar på sidan ett med rubriken: Protokolls-Bok för
Herrens troende o döpta Församling i Asker. Efter denna identitetsmarkering
följer det anmärkningsvärda konstaterandet: Onödiga näbbastämmor bannlyses
från början. Därefter kommer en kort historik vilken innefattar församlingens
bildande år 1858, pastor Piras ankomst, samt byggandet av församlingens kapell
– viktiga milstolpar som binder samman gruppens tidiga levnadsberättelse.4
Efter denna inledning, som omfattar en sida, börjar de egentliga protokollen
på sidan två. Textens relation till det övriga är egentligen obefintlig. Det finns
ingen logisk koppling till vare sig det som finns på sidan två eller sidan fyra,
utan texten är egentligen ett inskott utan koppling till den omgivande texten. Det
är t.o.m. så att sidan två fortsätter i sidan fyra, utan hänsyn till sidan tre, som är
texten om ”Statskyrkans herrliga träd”; från protokollet av den 1 april 1863 på
sidan två fortsätter sidan fyra med nästa protokollsdatum. Texten är alltså tydligt
ett främmande inskott i sammanhanget. Men eftersom sidan ett har så tydliga
indentitetsmarkeringar är det logiskt att förstå den föreliggande textens syfte i
sitt sammanhang som just ännu en identitetsbeskrivning.

6.2. Textanalys
6.2.1. Textens form
När det gäller textens form kan man, för det första, konstatera att detta är en polemisk text. Den vänder sig mot något och eventuellt någon, den mystiske ”Herr
P”. Det något som den framförallt vill kontrastera sig mot är statskyrkan.
Det andra som kan sägas om formen är att den är bemängd med bildspråk
och bibliska anspelningar. Detta ger intryck av poesi, prosapoesi.
Det tredje, som inte är lika tydligt men som ändå verkar antydas, är en profetisk dimension (om man med detta menar ett tilltal från Gud). Författaren verkar vilja göra sig till talesman för Gud i en absolut mening. Det finns en del
messianska anspelningar, t.ex. telningarne (r. 21) och klippan (r. 25). Det finns
också ett citat av Gud (r. 24–25), vilket inte verkar vara direkt hämtat från Bibeln.
Texten kan alltså sägas ha en polemisk, poetisk och ”profetisk” karaktär.

6.2.2. Textens struktur
Texten, såsom den föreligger i Askers Baptistförsamlings protokollsbok, är löpande, utan några avdelningar eller styckesindelningar. Detta gör att strukturen i
texten inte är särskilt tydlig. En strukturering utifrån tilltalen till ”Herr P” skulle
dock kunna se ut som följer:

4

Se, Löfgren 1997, s. 21ff; Roth 1996, s.15, 95ff.; Svensson 1997, s. 38ff.
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1. STATSKYRKANS ”HERRLIGA TRÄD” (r. 1–28a)

1.1. Det av herdarna omsorgsfullt vårdade trädet (r. 1–8)
1.1.1. Omsorgsfullt klippta och mjölkade hjorden (r. 1–2)
1.1.2. Förunderligt fruktbart i både goda och onda år (r. 3–4a)
1.1.3. Omsorgsfullt beskyddat bara det bär frukt (r. 4b–8)
1.2. Det av herdarna alltför omsorgsfullt inhägnade trädet (r. 9–15a)
1.2.1. Det bör uppryckas (r. 9–14a)
1.2.1.1. då det ej är rättfärdighetens träd (r. 9–11a)
1.2.1.2. då det blivit berövat både ljus och värme (11b–12a)
1.2.1.3. då dess nardus är oangenäm (r. 12b)
1.2.1.4. då det är en tistel som inte bär fikon (r. 12c– 14a)

1.2.2. Det är muromgärdat av herdarna (r. 14b–15a)
1.3. Trädets friska skott utanför inhägnaden och Västerås prästerskap (r. 15b–28a)
1.3.1. Skottens karaktär (r.15b–20a)
1.3.1.1. Skotten har tagit sig ut ur inhägnaden (r. 15b–16a)
1.3.1.2. Skotten har funnit nog med vatten hos Herren (r. 16b–18)
1.3.1.3. Skotten har kommit ut i solljuset och mått väl (r.19–20a)

1.3.2. Skottens bemötande från Västerås stifts prästerskap (r. 20b–28)
1.3.2.1. Prästerskapets försök att rycka upp skotten (r. 20b–22a)
1.3.2.2. Prästerskapets försök att återflytta dem bakom muren (r. 22b)
1.3.2.3. Prästerskapets oförmåga p.g.a. dess alltför stora välmåga (r. 22c–
23a)
1.3.2.4. Prästerskapets oförmåga p.g.a. Guds löfte och skottens rot i klippan
(r. 23b–25a)
1.3.2.5. Prästerskapets oförmåga p.g.a. skottens brist på rädsla för ”jätten”
(r. 25b–26a)
1.3.2.6. Prästerskapets oförmåga p.g.a. vårdarens större makt (r. 26b–28)
2. VARNING 1: SE ”SKOTTEN” SOM ETT TIDSTECKEN, INTE SOM TJUVAR (r. 28b–
31a)
2.1. De är fredliga människor (r. 30a)
2.2. De vill dyrka Gud efter hans ord (r. 30b)
2.3. De vill bevara samvetsfriheten (r. 30c–31)
3.

VARNING 2: STRID INTE MED KÖTTSLIGA VAPEN (r. 31b–36)
3.1.
3.2.

Klandra inte det folk som hörsammar Herren (r. 31b–33a)
Den som tillhör Herren strider inte med köttsliga vapen (r.
33b–35a)
3.2.1. maktspråk
3.2.2. kyrkorådsförbud
3.2.3. böter
3.2.4. fängelse
3.3.
Den lag som finns dödar religionsfriheten (r. 35b–36)

Under punkt 1 i strukturen finns en tydlig stegring. I 1.1. ligger betoningen på
trädets företräden. Herdarna nämns men spelar en underordnad roll. Denna roll
visas tydligare i 1.2. där egoismen genom instängdheten betonas tydligt. I 1.3.
talas klarspråk och herdarna omtalas nu som prästerskapet. Efter beskrivningen i
punkt 1, följer två tilltal eller varningsord i punkt 2 och 3. Också mellan punkt 2
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och 3 finns en stegring, då den första varningen är mer ”passiv” till sin karaktär,
medan den senare varnar för aktivt motstånd. Den första varningen handlar om
felaktigt synsätt och den andra om felaktigt handlingssätt. Man kan fundera på
om 3.3. skall ligga under punkt 3, eller vara en sammanfattande epilog.

6.2.3. Bibelreferenserna
Hela texten genomsyras av hänvisningar och citat till olika bibeltexter. Det är
tydligt att författaren är väl förtrogen med Skriften och att denna är en auktoritet
för honom. Bibelspråket är hämtat både från Gamla och Nya Testamentet.
Själva användningen av texterna är tämligen fri, han väljer texter fritt enligt sina
syften. 5
Författarens utgångspunkt verkar vara Hesekiels bok i Gamla testamentet
och han utgår i sin beskrivning ifrån fyra texter i denna bok. De fyra texterna är
kapitel 17, 19, 31 och 34 hos Hesekiel. Tre av dessa handlar om träd; kapitel 19
om vinträd; kapitel 31 om ceder; kapitel 17 om både ceder och vinträd. Det är
just dessa hänvisningar till ordet ”träd” som är gemensamt för de utvalda texterna. ”Träd” blir det stickord, som gör de olika hesekieltexterna användbara för
författaren. Det är främst Hes 31 och Hes 17, som är författarens huvudtexter.
Själva utgångspunkten för hela författarens resonemang är valet av bild,
herrliga Träd (r. 1)6, för att illustrera Statskyrkan (r. 1), som finns i textens inledande rad. Att detta är utgångspunkten visar författaren själv, genom att stryka
under ordet och skriva det med något större text. Hänvisningen till ett herrligt
Träd återkommer också i nästföljande mening (r. 3). Referenserna till detta
herrliga Träd (r. 1, 3) är hämtade från Hes 31:3. Från detta kapitel finns även
referenser till att vattenskott letat sig väg under muren; der dessa funnit vatten
tillfyllest (r. 15–16), vilket anspelar på Hes 31:5. Även om hänvisningen till muren saknas hos Hesekiel så finns hänvisningar till skotten och vattnet där. I detta
kapitel talas det också om ett cederträd på libanon (r. 24, Hes 31:3). Detta kapitel hos Hesekiel är en domsutsaga rörande Farao, den egyptiske kungen. Första halvan av Hes 31 är en beskrivning av Farao som härligt skön och välsignad
av Gud. Han är den vackraste cedern i Guds paradisträdgård. Denna beskrivning
följs av en andra halva, i vilken den stolta cedern döms för sitt högmod och
störtas ned i dödsriket. Det betonas i kapitlet att detta sker trots dess härlighet
och skönhet. Texten handlar alltså om en dom över någon/något som varit vackert och funktionellt, men som nu drabbats av högmod. Den handlar om en dom
över ett ledarskap som gått över styr.
Den andra huvudtexten är Hes 17. Hänvisningarna till denna text finns i rad
3–6, där det härliga trädet beskrivs som ett träd förunderligt fruktbart både i
5
6

Jag väljer att använda maskulinum genomgående om författaren, trots att identiteten och
därmed könet är okänt.
Direkta citat från texten i protokollet är kursiverade och inom parentes anges vilken eller
vilka rader citatet är hämtat från.
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goda och onda år, ej underligt att man är rädd om det, att man ock ser till att det
ej omplanteras i en annan jordmån, som tydligt anspelar på Hes 17:6–8, 22–23.
Också uttrycket skall med rötterna uppryckas (r. 9–10) finns i Hes 17 (17:9).
Denna bild finns även i Sef 2:4, men är kanske mest känd från Jesu användning
av den i sitt tal om fariséerna i Matt 15:12–14: ”Då gick lärjungarna fram till
honom och frågade: ’Vet du att fariséerna tog anstöt av vad du sade?’ Han svarade: ’Varje växt som inte är planterad av min himmelske fader skall ryckas upp
med roten. Bry er inte om dem: de är blinda ledare för blinda. Och om en blind
leder en blind, faller båda i gropen.’” Jesu anspelning på ”uppryckandet med
rötterna” har också funktionen av dom över det gamla religiösa ledarskapet –
fariséerna och de skriftlärde. I Hes 17:6 och 22 finns också anspelningar på skott
och rikligt med vatten liksom i Hes 31. I äldre översättningar användes ordet
”telning” i flera av dessa ställen (t.ex. Hes 17:4), ett ordval som förekommer i
uttrycket telningarne (r. 21). I sitt ursprungliga sammanhang handlar Hes 17 om
en dom över den judiske kungen och hans förbund med Egypten. Han skall bortföras tillsammans med folket, men folket skall överleva genom Herrens omsorg
och ingripande. Det gamla trädet skall förtorka, men det skall skjuta nya skott.
Texten syns alltså i sitt ursprungliga sammanhang vara en dom över ledarskapet
och ”det gamla folket”.Den tredje texten hos Hesekiel som författaren anspelar
på är Hes 19. Hänvisningarna till denna text liknar de ovan nämnda om skott,
vatten och omplantering (r. 3–6, Hes 19:10, 13). Även denna text är en domstext. Den har sitt fokus på det judiska kungahuset. Den har formen av en sorgesång, en litania, över deras avfall. Återigen ser vi att det är det religiösa ledarskapet som texten fokuserar på och som förkastas av Gud.
Den fjärde anspelningen på ett avsnitt hos Hesekiel finns i den inledande beskrivningen av det statskyrkliga trädet som de mer eller mindre omfångsrika
herdarna och den omsorgsfullt klippta och mjölkade hjorden (r. 1–2), vilken är
hämtad från Hes 34:3. Detta kapitel hos Hesekiel har två delar. Den första delen
(Hes 34:1–11) är en dom över Judas ledare. De beskrivs som egoistiska och i
avsaknad av omsorg och pastoral kompetens. Herren uttalar sin dom över dem
och säger att de inte skall få behålla sin ställning. Gud själv skall vända sig mot
dem. Kapitlets andra halva (Hes 34:12–31) är en beskrivning av Herren som den
gode herden som skall ta sig an och visa omsorg om sina får, skipa rättvisa mellan de feta och de magra fåren, sända sin herde – tjänaren David, samt sluta ett
fridsförbund med dem. Även detta är en text som vänder sig mot det etablerade
ledarskapet och som dömer dem för deras brist på omsorg och för deras själviska motiv och deras utsugarmentalitet. Men i denna text finns också det profetiska perspektiv som pekar framåt mot en förändring och mot att det skall
komma något nytt. Tydligast blir detta i Hes 34:23 – ett ställe som är tydligt
messianskt, med en hänvisning till en kommande davidisk kung.
Författarens utgångspunkt i dessa hesekieltexter sedda i sina gammaltestamentliga sammanhang visar med allt tydlighet att han inte har mycket till övers
för statskyrkan och framförallt inte för dess prästerskap. Texterna är alla fyra
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domsord över ett förfelat ledarskap. Det spelar ingen roll för författaren om det
är judiskt eller hedniskt, om det handlar om Judas kungahus eller om farao, utan
han lyfter fram texter från Hesekiel som pekar på att det gamla ledarskapet skall
dömas. Detta innebär att alla de tillsynes positiva utsagorna om statskyrkan i
inledningen måste förstås ironiskt. Trädets härlighet är inte äkta (r. 1, 3). Herdarnas omsorgsfulla mjölkning och klippning (r. 2) sker bara för att de skall sko
sig själva, därav beskrivningen av dem som omfångsrika (r. 1). Deras fetma är
på hjordens bekostnad. När det talas om omsorgen om trädets frukt (r. 4), så bryr
sig herdarna bara om trädet just om det bär frukt i sin tid. (r. 8, Ps 1:3), annars är
det inget att bry sig om, ty annars ger det inte dem någon vinning. På samma sätt
blir då deras muromgärdande av trädet inte ett positivt försvar mot yttre fiender,
utan ett negativt frihetsberövande (r. 6, 14–15). Ja, det är rent av så att författaren menar att detta frihetsberövande också berövar det dess möjlighet till liv,
genom att det inte får de livsbetingelser det behöver i form av ny jordmån (r. 5–
6) och både ljus och värme (r. 11–12). Syftet med det bibliska bildspråket och
dess budskap blir att det ledarskap som nu finns inte är accepterat av Gud och att
det begränsar livsrummet för det verkliga livet.
Detta budskap förstärks av ytterligare några hänvisningar till bibelsammanhang utanför Hesekiel. Det konstateras i r. 13–14 att vissa anser att trädet är en
tistel, på vilken inga fikon växer! Detta är en anspelning som hänvisar till Luk
6:44 och Matt 7:16, som innehåller Jesu varningsord rörande falska profeter.
Budskapet förstärks också av hänvisningen till att trädet kan verka aldrig så
blomstrande, men att det sprider en odör istället för väldoft (r. 12). Dess nardus
är oangenäm (r. 12). Det som skulle vara det mest välluktande luktar nu illa (jfr.
Höga Visan 1:12, 4:14). Också hänvisningen till prästerskapet och kyrkan som
jätten (r. 25) visar på synen på dem som fiender. Det understrukna ordet används i Syr 47:4 med hänsyftning på 1 Sam 17 med dess beskrivning av David
och Goliat. Kyrkan och dess prästerskap må vara en jätte, men den kommer att
falla. Allra mest förstärks väl budskapet genom hänvisningen till att ”vakter
(sic!) Eder för de fariseers surdeg.” (r. 32–33, Luk 12:1, par Matt 16:6, 11,
Mark 8:15), som dels hänvisar till uppryckandet med rötterna tidigare (r. 9–10,
Matt 15:13), dels står som någon sorts understruken sammanfattning och varningsord till läsaren. Slutligen finns konstaterandet att Herrans strider ej utkämpas med köttsliga vapen (r. 34), vilket är en hänvisning till 2 Kor 10:3–4 och blir
därmed ett tecken på att motståndarna egentligen inte tillhör Herren, då de strider med fel sorts vapen. Den sista meningen i dokumentet: vi hafva lag och efter
vår lag skall religionsfriheten dö (r. 35–36) är även det en bibelanspelning, även
om den i sitt sammanhang i Johannes evangelium, handlar om att judarna vill se
Jesus död (Joh 19:7). De judiska ledarna menar att lagen kräver att Jesus dödas.
Genom denna omskrivning av de judiska ledarnas hänvisning till sin lag, identifieras motståndarna med dem som stod emot Jesus och krävde hans död – det
erkända religiösa ledarskapet, – och samtidigt identifieras religionsfrihetsfrågan
med Jesus själv, vilket ger den en otrolig dignitet.
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Hesekieltexterna sedda i sitt sammanhang visar också på en andra sida. I två
av dem, Hes 17 och 34, finns en tydlig kontrast mellan det fördömda och det
räddade, mellan det nuvarande och det kommande, mellan det gamla och det
nya. Denna kontrast finns också i själva valet av bild som författaren gjort. Bilden på det instängda trädet, strängt omgärdat och bevakat, i kontrast med de nya
vattenskotten som kommit ut, mått väl sedan de kommit ut i solljuset samt blifvit
rikligen vattnade (r. 19–20) talar sitt tydliga språk. Kontrasten finns mellan det
gamla och det nya, mellan statskyrka och den nya rörelsen, som vill ut i frihet.
För att än mer förstärka detta används ytterligare ett antal bibelspråk. Användningen av begreppet telningarne (r. 21) hänvisar som vi sett till Hes 17:4,
men ordet telning är framförallt en messiansk titel, som förekommer bl.a. i Jes
11:10, Sak 3:8 och 6:12. Genom att applicera denna titel i plural på den nya
gruppen visas på det nyas ”messianska” förhållande till det gamla. Också när
vissa säger att det gamla inte är ”rättfärdighetens träd Herrans plantering till
pris” (r. 10–11), finns det messianska anspråk. Detta är ett citat från Jes 61:3b,
vilket är fortsättningen på den text Jesus citerar i Nasarets synagoga i sin programförklaring (Luk 4:16–23). Genom att kontrastera det gamla härliga trädet
med detta, säger man också att det nya som man själv är en del av är sant ”messianskt” i motsats till det gamla.
Samma kontrast görs genom konstaterandet att deras vårdare är större än (r.
25–26) prästerskapet. Uttrycket deras vårdare är hämtat från 1 Petr 2:25 där Jesus beskrivs som själens herde och vårdare (Jfr. ovan med Hes 34). Här blir användningen sålunda en tydlig polemik mot det prästerskap man ser som sina
motståndare. Valet av språkbruk indikerar att de åtminstone är likställiga med
”världen”7, kanske är det ett ännu starkare uttryck. För att förstärka deras nära
relation till Jesus som deras vårdare citeras också Jesu ord i Joh 8:32: Om I bliven vid mitt ord skolen I förstå sanningen och sanningen skall göra eder fria (r.
27–28) och genom att några rader längre ned konstatera att den gruppen är menniskor, som vilja dyrka Gud efter hans ord (r. 30). Betoningen ligger alltså på
den egna gruppens uppfyllelse av de nytestamentliga texterna och på dess trohet
mot Jesus. Samma sorts koppling har gjorts tidigare i texten i relation till skotten
som rikligt vattnats (r. 18–19) av Gud själv, genom att använda ord från 5 Mos
32:2, där det sägs att Guds lära dryper som regn och mitt tal flyte som dagg, som
regn uppå gräs som droppar uppå örter” (r 17–18). Även konstaterandet att deras rot inväxt i klippan (r. 25) har tydliga bibliska anspelningar. Uttrycket är en
kombination av Kol 2:7, där Paulus manar till att vara rotade i Jesus, och 1 Kor
10:4, där Jesus identifieras som klippan ur vilket det andliga vattnet strömmar.

7
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Jag använder ”världen” för att beskriva det teologiskt och etiskt negativt laddade begreppet i motsats till Guds rike och församlingen. Världen, utan citattecken används i avhandlingen omvärlden i mer neutral betydelse som betecknande universum, eller samhället. Ibland kan distinktionen vara svår att göra då Askerbaptisterna ibland såg samhället och världen som synonyma och negativt laddade begrepp.

6.2.4. Referenserna till Westerås presterskap och Rommerska
kyrkan
Det finns i dokumentet två referenser till Westerås presterskap (r. 20 & 26). I
den första referensen med bestämningen stifts mellan orden. Vi har ovan konstaterat att det inte går att avgöra textens ursprung, vare sig det gäller författare
eller mottagare, och att det i det sammanhang dokumentet finns i verkar vara en
litet underlig referens, då Askers församling ligger i Strängnäs stift. Det är alltså
”fel” stifts prästerskap som anklagas.
Detta kan dock förklaras med sammankopplingen i den andra referensen,
med den Rommerska kyrkan. En sammankoppling som också den kan verka underlig och obskyr, då det egentligen inte finns någon koppling mellan prästerna i
Västerås stift och den Romersk-katolska kyrkan. Men kopplingen ligger inte på
det faktiska planet, utan på ett symbolplan. Hela textens språkbruk är metaforiskt, vilket gör det troligt att också detta ska förstås på det sättet.8
Alltsedan reformationen har man uppfattat den Romersk-katolska kyrkan
som en fiende, då hon i tolkningar av uppenbarelseboken varit både den falska
profeten (Upp 13) och den stora skökan (Upp 17–18):
På det här sättet tolkade till exempel reformatorerna under 1500-talet Uppenbarelseboken. Odjuret i Upp 13:14 sågs som en symbolisk beskrivning av påvedömet och den falska profeten sågs som den katolska kyrkan... Martin Luther
pekade ut den katolska kyrkan som den falske profeten…9

Sammankopplingen mellan Västerås stifts prästerskap och den Romersk-katolska kyrkan görs alltså på ett symboliskt plan. Den romerska kyrkan är den
mytologiserade fienden, som står för det som motarbetar Gud och hans vilja.
Den är antikristlig till sitt väsen. Genom att parallellställa Västerås och Rom
sägs något framförallt om Västerås. Det är av samma väsen som den gamla fienden Rom. Tillsammans utgör de jätten som måste besegras.
Frågan är då om inte användningen av Westerås stifts presterskap också den
är av symbolisk art för den unga baptistförsamlingen i Asker. Det har redan så
tidigt som 1862 (om nu dokumentet skall dateras efter sin placering i protokolls8

9

En liknande koppling finns språkligt i Wecko-Posten 1870:17, där det beskrivs hur
stiftsledningen i Göteborg skickat ut frågor till varje pastorsämbete rörande människor
som inte tagit del av nattvarden under det senaste året, hur många avfällingar det finns i
församlingen o s v. under rubriken Inqvisitoriska frågor. Genom rubriksättningen görs en
koppling mellan Svenska kyrkans försök till kontroll av avfällingarna med den ökända
förföljelsen av oliktänkande av den Katolska kyrkan tidigare i kyrkohistorien. Man använder alltså samma symboliska sammankoppling som i vårt dokument.
Tellbe 1997, s. 17–18. Jfr. Bauckham 1988, s. 31: ”…16th-century Protestants developed
the idea that the major biblical accounts of antichrist refer to a specific historical entity,
but not to an individual man. Instead, they identified antichrist with an institutional succession of men over several centuries; the Roman papacy. This remained the dominant
Protestant view until the 19th century.”
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boken) skapats ett baptistiskt (frikyrkligt) myt- och symbolspråk kring motståndet och förföljelserna från just stiftet och prästerskapet i Västerås. Ser man till
två beskrivningar av den tidiga frikyrkorörelsen som har baptistiska förtecken,
så spelar Västerås stift en framträdande roll i motståndet. Det gäller i både E. J.
Ekmans Inre missionens historia och i N. J. Nordströms Svenska Baptismens
historia. I båda dessa verk får motståndet mot väckelsen i Dalarna i början på
1850-talet ett stort utrymme. I Ekmans verk är motståndet mot Orsaläseriet det
första som tas upp i kapitlet ”Förföljelserna”. 33 sidor ägnas åt just detta i hans
skrift, vilket utgör drygt hälften av det utrymme som ägnas åt förföljelserna. Det
finns brev och protokoll återgivna och det berättas hur pionjärerna vandrade till
fots till Västerås för förhör. Ekman slutar avsnittet med följande konstaterande:
Det må i detta sammanhang påpekas att det var särskilt mot de ”baptistiska villolärorna”, som kyrkliga och världsliga myndigheter under förföljelsetiden
vände sig med formligt ursinne. Här ansåg man sig träffa laglösheten i dess
högsta potens: baptismen betraktades som en revolt mot både kyrklig och borgerlig ordning, den var en landsfördärvlig propaganda, som med yttersta medel
måste slås till marken. Ej ens landsförvisning skyddes som vapen vid dess bekämpande. Lekmannaverksamheten och konventikelväsendet i övrigt ansågs i
jämförelse med baptismen som tämligen ofarlig och blev aldrig föremål för den
hätska förföljelse, som kom baptismen till del.10

Också av Nordström får situationen i Dalarna en speciell behandling. 30 sidor
ägnas åt detta, vilket är knappt hälften av utrymmet. Även här finns berättelsen
om vandringen till Västerås med.
I Wecko-Posten finns en liknande koppling där prästerna i Västerås stift
sammanlänkas med katolska kyrkan och med förföljelsen av Orsaläsarna. Under
rubriken Prestwälde i Westerås stift presenteras först kopplingen mellan luthersk
och katolsk tro med konstaterandet att det finns många kwarlefwor av katolsk tro
inom den lutherska kyrkan, för att sedan övergå till att beskriva Västerås stift
mer specifikt. Stiftet beskrivs ända sedan häxprocessernas tid utgöra medelpunkten för den svenska kyrkans inqvisition. Efter denna beskrivning kommer
huvudpunkten, förföljelsen av Orsaläsarna 1851–1853 och senare baptistpredikanter. Man konstaterar: Alt detta osar så starkt medeltidens kättarebål, att man
wille förlägga det långt tillbaks från wår upplysta och frisinnade tid, och vidare:
Detta är sannerligen en profbit på äkta medeltidsromerskt prestwälde.11
Man kan kanske anta att Västerås stifts behandling av baptismen i början på
1850-talet redan var legendarisk och fungerade som en markör för motståndet
man mötte. Det som talar för denna tolkning är också referensen till att dessa
sett vaggan, vilket skulle kunna peka på att de sett baptismens födelse i Dalarna,
men istället för att ta emot det nyfödda motarbetat det.
10 Ekman 1922, s. 545.
11 Wecko-Posten 1878:49, ”Prestwälde i Westerås stift”.
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Värt att notera är att så tidigt som i början av 1860-talet har berättelsen om
Orsaläsarna blivit legendarisk och fått en symbolisk betydelse för baptisterna.
Det har skett genom att vissa element i berättelsen lyfts fram på bekostnad av
andra. Förföljelsen av Orsaläsarna var faktiskt inte någon förföljelse av baptister. Ingen av de människor som vandrade till Västerås för förhör inför biskop
och domkapitel var vid tidpunkten baptister. Förföljelsens orsak var de facto inte
för baptistisk läras skull. Istället var de anklagade för att bl a gått oskriftade till
nattvarden, hållit enskilda sammankomster under gudstjänsttid, firat enskild
nattvard och när det gällde en av ledarna Dordlofva Erik Ersson, därför att han
döpt barn och på svensk-lutherskt vis ”kyrktaga barnsängskvinnor”. Vid tiden
för den värsta förföljelsen av Orsaläseriet är de faktiskt inte baptister, utan lutheraner. Det är inte att se som en ny baptistisk samfundsbildning, utan som en pietistisk rörelse inom kyrkan. Det är först senare när de kommer i kontakt med
Wibergs bok Vilken bör döpas och varuti består dopet?, som de övergår till baptismen. 12
Berättelsen om Orsaläsarna blir den tydliga martyrhistoria den tidiga baptismen behöver för att befästa sin egen identitet som förföljd och utsatt kyrka.
Motidentiteten, som är så viktig för den tidiga baptismen, får här en historia som
bekräftar de vardagliga erfarenheterna av motstånd från myndigheterna. I denna
process idealiseras Orsaläsarna, genom att de förvandlas till att redan vara baptister, och statskyrkan, symboliserad av Västerås stifts prästerskap, demoniseras
och blir den yttersta fienden.

6.2.5. Referensen till religionsfrihetslagen
Den sista meningen i dokumentet: vi hafva lag och efter vår lag skall religionsfriheten dö (r. 35–36), refererar till den svenska religionsfrihetsdebatten och den
brist på frihet baptisterna tyckte sig ha gentemot myndigheterna. Då vi inte kan
datera dokumentet exakt, är det litet svårt att definiera vilken lag det rör sig om.
Men konventikelplakatet avskaffades 1858 och 1860 infördes dissenterlagen.
Det troliga är väl att det är den senare som det syftas på i detta sammanhang.
Men förmodligen även på den lag som den 26 oktober 1858 ersatte konventikelplakatet i vilken möjligheten till kyrkorådsförbud (r. 35) infördes.13 Denna
12 Rosenqvist, 1936, s. 22–28.
I Wecko-Posten 1869:24 rapporteras från baptisternas konferens och i rapporteringen
nämns en anonym broder (Kanske Dordlofva Erik Ersson, som yttrat sig på konferensen:
Från förstnämda ort [Dalarne] kom såsom ombud den broder, som för aderton år sedan
wid de bittra förföljelserna i Orsa för ”gäckeri med sakramenten,” såsom man då behagade kalla det, undergick 28 dygns fängelse wid watten och bröd, hwaraf han, ännu i första ungdomen,led en skada i sina förmögenheter, som aldrig kunnat botas. Händelserna i
samband med förföljelserna av Orsaläseriet har fått status som vedertagen baptisthistoria
och brodern blir en martyr, en symbol för detta och äras för sitt lidande.
13 Wecko-Posten 1869:24. I artikeln ses kyrkorådsförbuden som en fortsättning på det för
baptisterna så symboliskt förhatliga konventikelplakatet.
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lag innebar att landsförvisning och arvsförlust avskaffades som straff för avfall
och att man fick möjlighet att lämna Svenska kyrkan under vissa förhållanden:
Faller någon av dem från den rena evangeliska läran och låter sig ej av sina själasörjares undervisning och förmaning sig rätta; varde han av Domkapitlet eller förordnade ombud varnad. Framhärdar han ändå i sin villfarelse och önskar från
Svenska kyrkan övergå till främmande religionssamfund, gör han personligen
hos kyrkoherden i den församling, vartill han hörer, anmälan därom till anteckning i kyrkboken.”
Att inte många ville ställa sig under denna lag är begripligt. Stränga biblicister,
som satte Bibeln före alla andra kyrkobekännelser, ville ju icke förklara sig ha avfallit från ”den rena evangeliska läran”, utan ansågo sig tvärtom ha denna lära i
högre grad än kyrkans män. Icke heller ville de erkänna sig ”framhärda i villfarelse”, om de följde sitt samvete och icke böjde sig under kyrkolagens bestämmelser om gudsdyrkan. Bekännelse- och församlingsfriheten blev så snävt tilltagen genom vår första dissenterlag 1860, att den i praktiken kom att sakna betydelse.14

För baptisterna var denna lag ingen lösning och trakasserier förekom långt senare mot baptismen från både kyrkans och lagens företrädare. Uttrycket visar på
baptisternas syn på religionsfrihetsfrågan – de anser sig inte ha frihet, utan
tvärtom menar de att de svenska myndigheterna dödar den. De önskar samvetsfrihet (r. 31).

6.2.6. Användningen av kontraster
Genom hela dokumentet använder sig författaren av kontraster. Det finns tydliga
motsatser i det han beskriver, både uttryckta och outsagda.
6.2.6.1. Mellan stort och smått
Den första kontrasten är mellan det stora, ståtliga och det lilla, mer obetydliga.
Statskyrkans träd verkar stort och härligt, medan skotten är små. Samma kontrast kommer till uttryck i användningen av begreppet jätten (r. 25), där det är
kampen mellan den store Goliat och den lille David som är referenspunkten. Här
uttrycks inte den egna litenheten, utan den är underförstådd i relation till det
stora och etablerade.
6.2.6.2. Mellan gammalt och nytt
Den andra mycket tydliga kontrasten är den mellan det gamla och det nya.
Statskyrkans träd är det gamla trädet. Baptisterna blir de nya skotten. Det finns
ett släktskap, men det är det nya som är egentliga bärare av livet och kraften.
Även det messianska språkbruket (se ovan) visar just på denna kontrast. Tanken
här är väl att det gamla spelat ut sin roll och ersatts av det nya.
14 Westin, 1958, s. 18–19.
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6.2.6.3. Mellan gudomligt och mänskligt/köttsligt
Denna tredje kontrast blir synlig dels i påpekandet om med vilka vapen en strid
bör stridas (r. 34) och kontrasten med de fridsamma människorna (r. 30). Det är
väl också tydligt i kontrasten hur dessa människor vill hålla sig till Guds ord (r.
30).
6.2.6.4. Mellan frihet och instängdhet
Kontrasten mellan frihet och tvång finns tydligt i bilden hur skotten söker sig ut
i solljuset och där finner liv, medan trädet är omgärdat av en mur, uppsatt av de
giriga herdarna. Detta är en fjärde kontrast i dokumentet. Hela användningen av
herdebilden skrivs så att den handlar om hur herdarna utnyttjar och inskränker
friheten för hjorden. Citatet från Joh 8:32: Om I bliven vid mitt ord skolen I förstå sanningen och sanningen skall göra eder fria (r. 27–28) belyser också denna
kontrast på ett tydligt sätt.
6.2.6.5. Mellan sanning och lögn
Citatet från Joh 8:32 talar om sanningen som befriare (r. 27–28), samtidigt beskrivs motståndarna som lögnare, då de säger saker som inte är sanna: Man
måste inse vanskligheten af att sammanställa fredliga menniskor, som vilja
dyrka Gud efter hans ord och behålla samvetsfrihet – med tjufvar (r. 29–31).

6.3. Avslutande analys: slutsatser och
identitetsdiskussion
Även om vi här begränsar oss till ett isolerat dokument, är det ändock tydligt att
det finns ett antal saker som visar på hur församlingen i Asker såg på sig själva
och hur deras identitet formades.

6.3.1. Motidentitet
Genomgången av dokumentet visar med all tydlighet att Askers Baptistförsamling ser på sig själv i ljuset av konflikten med samhället i övrigt. Genom hela
dokumentet betonas konflikten och motsatsen till statskyrkan. Den egna identiteten formas i ljuset av konflikten med den omgivande miljön. Genom att definiera vem man inte är, definierar man vem man själv är. Genom en negativ
spegling av omvärlden utkristalliserar man sin egen identitet.15
Motidentiteten kan ses som formad utifrån fyra historiska nivåer eller tider.
Den bibliska historien. Dokumentet visar att församlingen ser på konflikten som
urgammal och de ser sig själva som bärare av arvet från den lilla rest som står på
Guds sida. Valet av bibelord visar just på detta. Det är bibelord som visar på
15 Se Ahlsmark, “En svensk Uganda-indier” 1997, s. 75. Se även Löfgren 1997, s. 21. Roth
1996, s.15, 97. Svensson 1997, s. 39, 41.
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konflikten mellan Gud och människa. De fyra hesekieltexterna visar detta med
all tydlighet, då de är domsord över olika motståndare till Gud.
Den reformatoriska historien. Den andra historiska hänvisningen finns till det
reformatoriska arvet i form av referensen till den Rommerska kyrkan. Här sätts
konflikten in i ett närmare historiskt sammanhang, vilket blir ett led i formandet
av den egna identiteten. Man är trots allt reformatoriska, kanske rent av de sant
reformatoriska, i motsats till den svenska lutherska kyrkan som officiellt gör
dessa anspråk.
Den baptistiska historien. Också den egna rörelsens historia spelar en stor roll.
Här lyfts den tidiga baptismens konflikter i Västerås stift fram som exempel.
Den får stå för att också den egna rörelsens historia visar på detta. Det är i denna
historia de egna hjältarna och martyrerna finns.16
Den egna historien. Det finns i dokumentet inga direkta uttalanden om hur situationen var för de troende i Asker vid den här tiden. Men församlingen bildades
i konflikt med överheten och man levde i konflikt med den lag som begränsade
religionsfriheten, därför kan man ändå inte låta bli att se denna konflikt som
närvarande mellan raderna. Dokumentets placering som blad tre i protokollsboken talar för detta.
Genom denna historiska exposé skapas identiteten utifrån ”föreställningar
kring en gemensam historia”.17 Denna gemensamma historia pekar på det nya,
men inte bara på att det är nytt, utan också det sanna som alltid varit gällande.
Samtidigt som det finns en kontinuitet bakåt, så är kontrasten tydligare.
Denna kontrast har troligen sitt ursprung i vad Sven Gustafsson i Nyevangelismens kyrkokritik kallar ”den kyrkohistoriska förfallsteorin”.18 Synen innebar att
kristendomen förföll efter den första apostoliska tiden.
Denna syn har sitt ursprung hos reformationsteologen Flacius och förmedlades sedan vidare av bl.a. Gottfried Arnold i sin Unparteiische Kirchen- und Kerzerhistorie gör den till ”den bärande och sammanhållande grundtanken.”19 Flacius såg påvedömet som den stora orsaken till förfallet, medan Arnold pekade på
införandet av ett prästerskap som det avgörande problemet. Arnolds skrifter var
kända i Sverige under 1700-talet och påverkade både pietismen och neologin,
16 Värt att notera när det gäller den reformatoriska och den baptistiska historien är att
anabaptismen inte används som referenspunkt. Denna tidiga baptistiska rörelse hade annars kunnat fungera som en referenspunkt, då dess konflikt var bl a med företrädarna för
den lutherska kyrkan på 1500-talet.
17 Roth 1996, s. 97.
18 Gustafsson 1962, s. 14ff. Den följande beskrivningen är hämtad från Gustafsson. Den
syn på kyrkohistorien som Gustafsson visar präglade den inomkyrkliga kyrkokritiken,
kan förutsättas vara ett av grundelementen också i den baptistiska, då rötterna för de båda
rörelserna är gemensam – det svenska läseriet.
19 Gustafsson 1962, s. 14.
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samt framförallt väckelsen under 1800-talets första hälft, vilken var tyskinspirerad. Denna syn finns också företrädd i den tyske teologen August Neanders kyrkohistoria som översattes från tyskan 1828–1832.20 I denna delar han in kyrkohistorien i tre delar. Den första epoken är urkyrkans tid innan ett statskyrkosystem
infördes. Gränsen till den andra epoken är införandet av ett prästerskap. För
denna första tid är det allmänna prästadömet i funktion och ger den dess särprägel. Neander beskriver den första tiden i termer av ”frihet, jämlikhet och broderskap”, att det fanns ”en demokratisk församlingsordning” och att man inte hade
några ”tempel, inga altaren och inga bilder”.21 Den andra perioden är förfallets
period som sträcker sig från 300-talet fram till reformationen, då friheten återupprättades. Redan innan Neanders skrift översattes till svenska fanns den av
honom påverkade Öfver protestantiska kyrkans förfall utgiven på svenska med
samma betoning på prästerskapet som orsak till kyrkans förfall.22 Neanders och
de Valentis poängtering av det allmänna prästadömet blir således en kritik mot
den etablerade kyrkan och dess prästerskap. Det intressanta med de Valentis
skrift är att han också ser den protestantiska kyrkan genom prästerskapet förfallen och att Anden har vikit från henne. Denna betoning är oerhört viktig i den
baptistiska självförståelsen och genom den ”kyrkohistoriska förfallsteorin” får
den egna identiteten ett större sammanhang. Genom denna kritiska kyrkohistoriska syn får man ett legitimt skäl att se på prästerskapet och kyrkan med mycket
kritiska ögon. Man får också möjlighet att legitimera sitt eget uttåg ur densamma. Den ”kyrkohistoriska förfallsteorin” ger det sammanhang mot vilket den
egna identiteten kan skapas.
Den svenske baptistpionjären verkar vara en förespråkare för just Neanders
syn på kyrkohistorien. Han inte bara känner till Neander, utan han nämner honom första av alla de teologer han räknar upp och benämner honom som ”wår
tids, och, må man väl tillägga, alla tiders förnämsta kyrkohistoriske författare.”23
Behovet att vara del av ett större sammanhang, en större berättelse, är livsviktig för den egna identiteten. De egna upplevelserna sätts därför in i den större
berättelsen. Ahlsmark menar att ”en identitet måste med andra ord ha ett continuum, ett slags röd tråd som löper över tid och rum och som tankemässigt binder samman personer och händelser via en reflexiv process.”24 Reflektionen över
kyrkan och den bibliska historien ger mening åt det egna. Det ger för baptisterna
ett sammanhang som svarar på frågorna varifrån och varför, men det ger också
en tydlig vägvisare framåt, varthän.
Som vi sett ovan är språket ett språk fyllt av kontraster. Detta pekar också på
konflikten som skapar denna ”vi och de”-attityd som genomsyrar materialet. Det
dualistiska språket förstärker känslan av konflikt, men det förstärker samtidigt
20
21
22
23
24

Neander, A. 1828–1832.
Gustafsson 1962. s. 18.
de Valenti, E.J.G. 1825.
Wiberg, 1854, s. 200.
Ahlsmark, “En svensk Uganda-indier 1997, s. 65. Jfr. Giddens 1992, s. 54.
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den egna identiteten. Det förstärker den egna känslan av att vara på rätt sida, att
vara utvald och en del av det ”messianska folket”. Genom att sätta sig in i denna
stora berättelse, får den egna gruppen en historia som sträcker sig bortom. Detta
gäller både i synen på sitt eget ursprung, som är en del av en mycket lång tidsprocess och i synen på sig själva som uppfyllelse av historiens mål.
Motidentiteten är i dokumentet tydligast i förhållande till den religiösa makten, men det finns även en konflikt med den sekulära makten, i och med hänvisningen till lagstiftningen. Den baptistiska identiteten är alltså klart en identitet
präglad av annorlundaskap och rent av utanförskap.
Det intressanta ur identitetssynpunkt är hur dokumentet relaterar till ”motståndarna”. Dokumentet visar hur baptisterna i Asker först skapar en bild av
motkulturen, som man sedan kan relatera till. Självklart skulle inte företrädarna
för statskyrkan hålla med om dokumentets beskrivning av dem. Roth menar att
mycket av normkonflikterna mellan olika grupper är kopplade till frågor om den
religiösa och kulturella identiteten hos en individ eller en grupp av individer.25
Uppfattningen och tolkningen av ”den vertikala dimensionen” är det som styr
den egna gruppens förståelse av den andra och därigenom sig själva.26
Människan konstruerar kategoriseringar för att göra en svåröverblickbar verklighet mera handfast och ”begriplig”… Att identifiera sig med en bestämd grupp
och avgränsa sig mot en annan kan även skänka en människa en trygghetskänsla.27

Egentligen handlar det alltså inte i första hand om den faktiska motkulturen,
utan den subjektivt upplevda eller skapade. Man skapar en mytologi kring den
egna gruppens motståndare alltifrån urhistorien fram till den egna samtiden. Beskrivningen kännetecknas av en tendens att tillskriva dem som står utanför
gruppen egenskaper som är negationer av den egna självbilden.28 Konflikten
skapar en stereotypiserad bild, mot vilken man speglar den egna identiteten.
Amy Gutmann hävdar att varje syn på gruppers identiteter är en stereotyp i någon mening.29 Man skapar alltså en stereotyp av motståndaren, för att utifrån den
skapa en stereotyp av den egna identiteten.

6.3.2. Biblisk eller religiös identitet
Som vi sett är dokumentet genomsyrat av bibelcitat och anspelningar. Baptismen, som en del av frikyrkorörelsen, är att se som en biblicistisk rörelse. Det är i
relation till de bibliska texterna som man medvetet definierar sig själv. Bibeln är
den auktoritet utan vilken inget kan förstås och med vilket allt måste bedömas.
25
26
27
28
29
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Roth 2002, s. 79.
Roth 2002, s. 79.
Roth 2002, s. 82.
Åström 1997, s. 99.
Gutmann 2003, s. 193.

Detta innebär att när den ovanstående konflikten skall bedömas, måste detta ske
genom att sätta in den i ett bibliskt sammanhang.
Det är denna yttre auktoritet som gör den religiösa identiteten så stark.30
Tilliten till en orubblig auktoritet i form av en Gud som talar genom sitt ord är
tydlig i den baptistiska identiteten. Referensen till den egna gruppen i termer av
dem som lyssnar till Guds ord (r. 27, 30) visar på tron på en absolut egen tillhörighet. Samtliga de bibliska referenserna stöder den egna gruppens självförståelse, som de som valt Gud och är honom lydiga. De är det nya folket, det ”messianska folket”, som uppfyller både de gammaltestamentliga profetiorna och de
nytestamentliga Jesusorden.
Identiteten formad av de bibliska utsagorna, så som de valts att presenteras i
dokumentet, visar på en exkluderande attityd av vi och dom. Det betyder att man
är antingen utanför eller innanför och självklart är det den egna gruppen som är
innanför.

6.3.3. Minoritetsidentitet
Ytterligare ett tydligt drag i identiteten, så som den presenteras i dokumentet, är
att baptismen ser på sig själv som en minoritetsgrupp. Fienden är mycket större.
Alla bilderna på den egna gruppen kontrasteras mot det större, till det yttre härligare och ekonomiskt mer välbärgade.
Detta ”komplex” kompenseras av att vara den utvalda delen, att ha den unika
gudsrelationen. Det kompenseras av att verkligheten egentligen inte är som den
tycks vara – den lilla hjorden har en större herre; den lille David har Gud på sin
sida. Egentligen är det den egna gruppen som är fri, om än inte i yttre mening,
och som är bärare av livet, om än inte från en yttre betraktares ögon.

6.3.4. Sammanfattning
Församlingen i Asker såg sig som något mycket speciellt. Idag skulle vi kunna
definiera denna gemenskap som en bärare av en speciell kultur där man upprätthåller och hyllar en viss samling regler, värden och symboler.31 Med Amy Gutmanns uttryck skulle man kunna definiera dem som en ”identity group”, med
målet att vara ”comprehensive of individual identity”, alltså en egen kultur.32
Församlingens önskan är att vara något unikt och speciellt, något som skiljer sig
från den traditionella kyrkan, men också från samhället i övrigt. Man önskar att
vara särpräglad och vill lyfta fram sig själv som unik. Identiteten är skapad i
konflikt med omgivningen, men denna konflikt skapar också möjligheten till en
tolkning av de bibliska texterna i en ”messiansk” inriktning. De finns ett tydligt
30 Jfr. Gutmann 2003, s. 33:”Religious identification is among the most prominent grounds
for indentification… [it] seems to be one of the strongest and most persistent sources of
mutual identification known to humanity.”
31 Jfr. Roth 2002, s. 12.
32 Gutmann 2003, s. 10.
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eskatologiskt drag i den egna identiteten, samtidigt som spänningsförhållandet
till omvärlden i form av kyrka och stat skapar en litenhetskänsla, som man försöker uppväga genom att peka på sin utvaldhet och sin unika relation till Gud.
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7. Pastor Pira
Redan på första sidan i den första protokollsboken betonas den stora betydelsen
av ankomsten av församlingens förste lärare och pastor – Claës Fredrik Pira.
Denna händelse är vid sidan av församlingens tillkomst och byggandet av kapellet oerhört betydelsefull. Vikten av och betoningen på pastorn finns alltså redan från protokollböckernas början 1860 och genom hela det material som avhandlingen bearbetat. I och med att pastor Pira är församlingens förste pastor
och stannar så länge som 27 år, fram till sin död 1887, får han en särpräglad
ställning i Askers baptistförsamling och dess historieskrivning. I det följande
tittar vi på olika aspekter eller funktioner av Piras verksamhet och relation till
baptistförsamlingen i Asker. Detta särplockande görs för att tydliggöra de olika
aspekterna, vilka i sig kan vara överlappande och uttryck för något större holistiskt. I kapitlets slut analyseras Piras roll i församlingen.

7.1. Aspekter och funktioner
7.1.1. Läraren1
När Claës Fredrik Pira kallas till församlingen efter sitt besök tillsammans med
församlingens grundare J. A. Hanner sommaren/hösten 1860 verkar det först och
främst vara som lärare i vardagsskolan som några församlingsmedlemmar givit
ekonomisk garanti för. Begreppet ”lärare” är mångbottnat och står i den baptistiska traditionen även som synonym med predikant och pastor. När Pira presenteras för församlingen, presenteras han som en tänkbar ”lärare och predikant”.2
Skolan startades för att bevara barnen från den, som de ansåg, felaktiga dopundervisning som gavs i den vanliga skolan. Detta gör skolan till en konfessionell
skola och målet med skolan var evangeliserande. Piras uppgift är bl.a. att leda
barnen till en personlig tro på Jesus Kristus.3
I vardagsskolan undervisar Pira de vanliga skolämnena, men han verkar även
ha haft ett allmänt bildningsintresse. Han undervisar barnen också i trädgårdsskötsel, hygien och sjukvård. Pira läser läkarböcker för att kunna förmedla kunskapen vidare och håller föreläsningar för församlingen.4 Det allmänna
bildningsintresset sträckte sig utanför själva vardagsskolan och han ger även församlingsfolket råd, när det gäller plantering av både prydnadsträd och fruktträd.
Han anlägger även en plantskola av ädla fruktträd för att kunna tillhandahålla
plantor.5

1
2
3
4
5

Se även kap 9 ”Vardagsskolan”.
Byström 1928, s. 40.
Byström 1928, s. 69.
Byström 1928, s. 69, 86, 89.
Byström 1928, s. 71.
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Ett av de mer intressanta intressena hos Pira var det för frenologi, vilket var
en populär ”vetenskap” under 1800-talet. Den innebar att man trodde sig kunna
läsa ut människors själsegenskaper av formen på kraniet. Intresset visar inte som
vi kan tro i första hand på godtrogenhet, utan på nyfikenhet och på en öppenhet
för kunskap också i vetenskapliga termer. Det finns hos Pira och i församlingen
ett tydligt allmänt bildningsideal.
Piras uppgift blir alltmer predikantens och allt mindre lärarens. Hans ansvar
för skolan blir mer av rektorns, eller som den officiella titel var inspektor, och
han var medlem i skolans styrelse. Kopplat till rollen som lärare är kanske också
rollen som förebild. Genom sitt eget föredöme påverkar han både barnen och
församlingen. I Asker skapas genom Pira ett klimat av renlighet och allmän
snygghet och artighet, egenskaper som han själv satte högt och prioriterade.6

7.1.2. Predikanten7
För frikyrkoförsamlingen i Asker var predikan och gudstjänst i stort synonyma
begrepp. Den viktigaste verksamheten var att Guds ord predikades. Det var genom det som församlingen blev och växte till, och förblev en sann biblisk församling i deras tankevärld. Predikan hölls flera gånger i veckan och på flera
platser i församlingens verksamhetsområde. Med tiden hade man inte mindre än
10 olika samlingssalar eller kapell, där Guds ord predikades. Det visar på den
centrala roll predikandet hade i församlingen och den centrala roll församlingens
predikant får i denna miljö och i dess mentalitet.
För baptistförsamlingen i Asker är predikan det medel som Gud använder
mer än något annat för sina syften. Det gäller både i församlingens inåtriktade
verksamhet och dess utåtriktade. När församlingsmedlemmarna skall byggas
upp, är det genom predikan, och när församlingen skall förökas i antal, är det
likaledes genom predikan. Pira är en verklig medelpunkt i Nerike för kristelig
verksamhet, hvarifrån predikan om korset utgick till trakterna rundt omkring.8
Även Piras självidentitet verkar ha varit predikantens. När han redan 1862
får ledigt för att vila upp sig och åker till Bie, betyder det inte att han kan låta bli
att predika när tillfälle ges, utan söker möjligheter att predika på badorten. Liknande händelser skedde under rekreation i Visby.9 Trots sin bristande hälsa
predikar Pira på en mängd platser i socknen, på sin semester och besöker även
ett stort antal församlingar för predikobesök varje år.10
6
7
8
9
10
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Byström 1928, s. 65, 89.
Se även kap 8: ”Församlingshuset”.
Wecko-Posten 1887:29, ”C. F. Pira”.
Byström 1928, s. 165–167.
Nerikes distriktsförening 1879, s. 12–13. De olika predikanterna i distriktsföreningen
rapporterar om sina predikobesök under året: Fred. Pira har besökt: Svennevad, Kumla,
Skedevi, Vingåker, Örebro, Lännäs, St. Mellösa, Åsbro, Zinkgrufvan, Ekeby, Sköllersta,
Regna, Norrköping, Viby, Lerbäck, Ringkarleby, Norrtelje och Väddö i Roslagen och
Östra Eneby, Linköping, Norsholm och Mjölby i Östergötland.

Piras roll som predikant och den starka betoning som finns på predikan i Asker ser vi i den vikt som han lägger vid sin egen predikan på söndagens förmiddagsgudstjänst. Predikan skulle vara väl förberedd. Pira verkar också ha förutsatt
att församlingen kom till kapellet för att höra hans predikan. Han kunde söka
upp de som saknades vid gudstjänsterna flera söndagar i följd. Han var mycket
mån om att alla närvarande skulle höra och ej störas. Han avbröt predikan om
någon kom in under predikan och väntade till dess personen i fråga satt sig. Likadant gjorde han om några småpratade i bänkarna. Det skulle vara tyst under
predikan och inte vara några som helst bifallsyttringar.11
Det allvar som finns kring predikan och hur man predikar visar sig även i Piras relation till andra predikanter, vilka han ”bedömer”, uppmuntrar eller förmanar. Att predika är inte för vem som helst, utan för den som är utvald och har
gåvan.12

7.1.3. Pastorn
7.1.3.1. Föreståndare13
7.1.3.1.1. Församlingens representant, ansikte utåt och symbol
En aspekt av Piras föreståndarskap var det faktum att det var Pira och patron
Lindegren som i officiella sammanhang representerade församlingen.14
Pira blev också invald i en del av de för den tidiga baptismens gemensamma
organen både på distrikts- och riksnivå. Redan 1861 är han med i den kommitté
som tillsätts för att organisera distriktsföreningar. 1862 bildades Närkes distriktsförening vid ett möte i Asker och Pira utses till sekreterare, en post han
innehade fram till 1884. När frågan om en predikantskola skall utredas finns
Pira med i den kommittén. Han redigerade musiken till T. Truvés Sånger för
söndagsskolan vilken utkom 1873. Även när baptismen skulle skaffa en egen
sångbok, Psalmisten, i mitten på 1870-talet var Pira med i kommittén som utsågs.15 Från Örebro Söndagsskolförenings bildande 1874 var Pira engagerad i
dess styrelse och fungerade vid flera årsmöten som dess vice ordförande, och
ordförande 1880.16 Genom Piras aktiva roll i baptismens gemensamma åtagande
och gemenskap, fungerade Asker ofta som mötesplats för distrikts- och lärarmöten.17
11 Byström 1928, s. 78–79, 93.
12 Byström 1928, s. 124–127.
13 Pira blir församlingens föreståndare 1861, då han efterträder Lars Nordmark som dittills
innehaft uppdraget.
14 Gentemot kyrkan: Protokoll 1876-02-02, 1876-03-14.
15 Byström 1928, s. 109–112.
16 Byström 1928, s. 120–121.
17 I Wecko-Posten 1874:4 ”Läraremöte i Nerike” berättas om ett lärarmöte i Asker, då t.ex.
Anders Wiberg, T. Truvé och Broady var närvarande tillsammans med distriktets pastorer. Protokoll 1868-11-?; 1870-06-10 §7; 1876-06-06 §7; 1879-06-12 §1, vilka samtliga
berättar om distriktsmöten i Asker.
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Det vill synas som att Claês Fredrik Pira med tiden och på grund av sin långvariga tjänst i församlingen allt mer blev ett med församlingen. Hans roll som
dess representant och symbol visas av rapporteringen vid invigningen av det nya
kapellet Annandag jul 1886. Trots att församlingen beslutat att som talare inbjuda bröderna, Folke Andersson, Hallgren, Joh. Persson, Berglund och Lindeborg18 och vi kan förutsätta att dessa stod för större delen av förkunnelsen i
invigningsmötet, nämns de inte alls vid namn i rapporten i Wecko-Posten. Där
berättas det i stället om att:
Församlingens gamle och älskade lärare, br. Pira, som hela hösten varit af sjukdom hållen i sjukrummet, infann sig och sade några ord, men blef så sjuk, att
man fruktade att han skulle dö den följande natten.19

Samma sak möter vi i August Qvarnströms beskrivning från 1890:
Och arbetet pågick ända till Jul och så hade vi Huset så pass färditt så att vi
höll vår första Predikan der Annan Dag Jul år 1886. Och jag tror att det var
sista gången som pastor Pira Predikade då. Och det var ett under af Herren
Gud att man kunde så snart få Predika Herrans Ord för Menniskors barn der.20

Inte heller här finns något annat rapporterat än pastor Piras närvaro och att han
”predikade”, fastän hans framträdande säkerligen inte var särskilt långt och kanske mer var att se som en kort hälsning än en predikan. Inget nämns om de inbjudna predikanterna och inget nämns överhuvudtaget om mötet. Det är endast
det som har ett symbolvärde som nämns: Piras sista predikan hålls i det nya kapellet. Man får känslan av att det nya kapellets invigning genom Piras närvaro
får en sanktion. Det är för församlingen en helig händelse och det är Piras närvaro som gör den helig och speciell.
Piras närvaro är viktig i olika sammanhang. Han är personifieringen av församlingen och är det möjligt så skall han vara närvarande för att ge en samling
legitimitet. Vid ett tillfälle när Pira skulle till Göteborg ansåg mötet att syföreningens Auktion kunde uppskjutas till hans återkomst.21
7.1.3.1.2. Församlingens informatör och inspiratör
I en tid när kommunikationerna var mycket begränsade, kontakterna utanför den
egna socknen och sammanhanget var mycket sällsynta, samt bildningsnivån i
samhället var lägre, spelade Piras kontakter utanför Asker mycket större roll.
Det var pastor Pira och patron Lindeberg som oftast representerade församlingen, om inte Pira tvingades frånvara p.g.a. sjukdom, även om en del andra i
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Protokoll 1886-12-19.
Wecko-Posten 1887:1.
Qvarnström 1890.
Protokoll 1875-04-06 §5.

ledningen också ofta var med.22 Därmed var det också de som kunde föra med
sig information tillbaka från de sammanhang de besökte. Pira hade även en del
privata kontakter utanför de rent baptistiska kretsarna, såsom separatisterna i
Göteborg.23
Ett viktigt område där Pira fungerar som informatör är den allmänna bildningens område. Ett annat är som både inspiratör och informatör för söndagsskolverksamheten, där församlingen har ett enormt omfattande arbete.24
7.1.3.1.3. Församlingens tjänare
Församlingen betalar Pira lön för hans tjänster i församlingen. På detta område
är Askers baptistförsamling tidigt ute och inom baptismen finns en fascination
över det ovanliga faktum att församlingen har en heltidsanställd medarbetare.25
Anställningen fungerar också som ett tecken på att man är sin egen församling
och fri gentemot framförallt statskyrkan, men även mot inblandning från något
samfund. Församlingen väljer själv sin pastor och är därmed fri och biblisk.26
Från början verkar anställningsförhållandena litet oklara och underhållet bestod troligen av fria gåvor från olika församlingsmedlemmar, kanske framförallt
från dem som valt att understödja skolverksamheten.27 I och med att Piras roll
övergick till att mer och mer bli predikantens beslutar församlingen om en fastställd lön i paritet med folkskollärarlönen i Håtuna.28 Piras privata ekonomi ver22 Närkes distriktsförening 1863, s. 6: Fredrik Pira, J. E. Pehrsson, Johan Löf; 1864, s. 1:
Fredrik Pira, Johan E. Pehrsson, Johan Löf; 1865, s. 1: C. F. Pira, C. J. Lindeberg, M.
Lind, J. Erik Pehsson; 1866, s. 13: C. J. Lindeberg, R. M. Lindh, J. E. Pehrsson; 1867, s.
17: J. E. Pehrsson, L. E. Larsson, J. Larsson, C. J. Lindeberg; 1868, s. 20: C. F. Pira, C. J.
Lindeberg, J. E. Pehrsson, E. Andersson, L. E. Larsson, Muhr; 1869, s. 16: C. F. Pira, J.
E. Pehrsson. E Andersson, L. E. Larsson; 1870, s. 21: C. J. Lindeberg, P. E. Andersson,
C. F. Pira; 1871, s. 21: C. F. Pira, Lindeberg, J. E. Pehrsson, P. E. Andersson; 1872, s.
26: J. E. Pehrsson, P. E. Andersson; 1873, s. 35–36: C. J. Lindeberg, Anders Larsson i
Valsta, Per Andersson, August Johansson, P. E. Andersson; 1875. Uppgifter saknas;
1876. Uppgifter saknas; 1877, s. 8: A. Wennerlund, Anders Larsson, Per Andersson, A.
Johansson, L. E. Larsson, E. Ersson; 1878, s. 37: C. J. Lindeberg, A. Windal, Aug Englund, Aug. Kvarnström, And. Larsson, P. Pilblad, P. Andersson, J. E. Persson, Fr. Pira,
1879, s. 3: A. Knutsson, A. Windal, Per Olsson, Fredr. Pira; 1880. Uppgifter saknas;
1881: Uppgifter saknas; 1882: Uppgifter saknas; 1883: Uppgifter saknas; 1884, s. 21:
Fredr. Pira, C. J. Lindeberg, A. Larsson; 1885, s. 1: A. Larsson; C. J. Lindeberg; 1886, s.
17: A. Wennerlund, Aug. Larsson. C. J. Lindeberg, L. E. Larsson. And. Larsson, E. Andersson; 1887, s. 3: C. J. Lindeberg, A. Larsson, A. Olsson; 1888, s. 3: J. A. Jäder, A.
Olsson, Klingström..
23 Protokoll 1878-10-06 §1.
24 Byström 1928, s. 114–121. Se även kap 4: ”Askers baptistförsamlings första 30 år”.
25 Wecko-Posten 1874:4 ”Läraremöte i Nerike”.
26 Wecko-Posten 1887:29 ”C. F. Pira”.
27 Byström 1928, s. 60. Se även kap 9: ”Vardagsskolan”.
28 Protokoll 1863-11-10: Till årligt underhåll för Församlingens äldste Claes Fr. Pira
bestämdes genom omröstning af hela Församlingen att Pira skulle i förskott för hvarje år
inom Novemb. Månads utgång erhålla in natura: 6 tunnor Råg, 1 tunna Hvete, 1 T. Korn,
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kar varit trasslig och vid ett antal tillfällen justeras lönen uppåt. 1871 har Pira
satt sig i betydande skuld och hotar med att flytta om församlingen inte höjer
den kontanta lönen. 1882 önskar han omvandla den fria veden till kontanter.29
Byström berättar att vid ett tillfälle hade Pira en skuld på 800 Rsd, vilket kom
till församlingens kännedom och man gjorde en extra insamling, överlämnade
gåvan till Pira, som använde pengarna inte till att betala av skulden, utan köpa
ett nytt piano. Församlingsmedlemmarna blir självklart missnöjda med pastorns
handlande men blidkas, enligt Byström, av hans pianospel och bestämmer sig
för att göra en ny insamling och se till att den går till skulden.30
Trots trasslig privatekonomi leder aldrig det till ifrågasättande av Pira som
föreståndare. Man har t.o.m. förtroende för honom när det gäller att handha församlingens ekonomi och räkenskaper under perioder.31
7.1.3.2. Sakramentsförvaltare
Vi skall behandla den eventuella sakramentalismen i församlingen i ett särskilt
kapitel32, men från 1867 är det Pira som är dopförrättare. Denna roll är alltså inte
självklar från början, men blir alltmer självklar med tiden. Ett tecken på detta är
inköpandet av en speciell vattentät dopdräkt till Pastor Pira som blivit allt sjukligare. Trots att flera andra av diakonerna döpt tidigare och skulle kunna ta över
rollen som dopförättare, är det nu viktigt att det är just Pastor Pira som döper
och man bestämmer sig för att köpa in den vattentäta dräkten och en speciell insamling görs till förmån för den.33 Nattvarden spelade en viktig roll som gemenskapsrit och här var Pira officiant. Men det kanske främst är i rollen som predikant han får en sakramental roll.
7.1.3.3. Sammanhållare
Pira verkar i mycket vara en sammanhållande länk i församlingen. Han var centrum i dess verksamhet och han var också en trygghet att luta sig mot, när det
blev osäkerhet i form av olika diskussioner eller främmande predikanter. Piras
öppenhet för och tydlighet mot gästande predikanter och deras budskap ger församlingen en trygghet och skapar därmed sammanhållning.34
Det är tydligt att situationen i församlingen förändras efter Piras död 1887.
Hans efterträdare Johannes Jäder väljs enhälligt efter viss turbulens, där asker-
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1 T:a Malt, 1 T:a Ärter, 4 T:r Blandsäd, 15 T:r Potatis, 6 Famnar wed, 4 Lass Hö och 3
Lass Halm – samt i Pengar utgående i förskott för hvarje månad under Året med Trettiosex /36/ Rsd och 8 Skg Rmt görande hela summan Fyrahundratrettiofyra (434) Rsd. Rmt;
Byström 1928, s. 63.
Protokoll 1868-02-03 §3; 1871-09-25; 1880-07-15 §1; 1882-Årsmöte §2.
Byström 1928, s. 63–68.
Protokoll 1876-02-02 §4. Byström 1928, s. 63.
Se kap 10 ”Baspraktiker, identitetsriter och/eller sakrament”.
Protokoll 1879-09-01 §1; 1879-10-05 §1.
Byström 1928, s. 125–126.

sonen August Larsson, som läst vid Betelseminariet och fungerat som vakanspastor under Piras sjukdom, först är uppe på förslag, men röstas ned med siffrorna 37–90.35 Men ganska snart blir Jäder ifrågasatt. När annan kristen
verksamhet börjar förekomma i delar av socknen, förmodligen genom evangelister från Helgelseförbundet, och medlemmen och lekmannapredikanten broder
Klingström36 undrar hur man skall förhålla sig, ställer han sig kallsinnig och
avvisande, vilket leder till att medlemmar verkar ifrågasätta hans tro. I ett protokoll försvarar han sig, sin person och sin baptistiska tro mycket högstämt och
utförligt och uttrycker att församlingen inte känner honom och att vissa inte vill
lära känna honom.37 Flera medlemmar ifrågasätter han auktoritet.38 Någon ute35 Protokoll 1887-08-14 §2b, 1887-08-21 §1, 1887-09-11, 1887-11-06 §1, 1887-11-13 §2,
1887-11-13 §1, 1887-12-04 §2.
36 Protokoll 1888-04-22 §5.
37 Protokoll 1888-05-13 §9: Till protokollet vill undertecknad ha följande till efterverlden
gjorda anmärkning: Efter som jag icke ännu har glädjen vara känd af församlingen något
närmare och som I kunna hysa den tanken och känslan att jag möjligen tänker införa något nytt och med hård hand gripa in i församlingen, får jag i ödmjuk kärlek och sanning
bekänna, att jag är en troende och döpt baptistpredikant, som alt sedan Herren frälste min
själ varit hvad jag i dag är, en fullt frälst och lycklig medlem och predikant för det döpta
samfundet, detta tänker jag, så sant mig Gud hjelper till lif och själ ända till dess jag får
lifvets krona ock vara. Jag bekänner, att jag har intet rum för några andra åsikter, emedan
ej Guds Ande har lemnat rum för några sådana i Nya testamentet. I denna anda har jag
alltid med den gåfva jag fått, verkat och i denna anda vill jag i min stora frälsares namn
fortsätta att verka.
Jag bekänner, att jag känner ingen grupp af Kristi rike, som kan och bör vara mera saliga
än en sant troende och döpt medlem af våra församlingar. Derför vill jag, för att vara trogen, värna denna sanning från yttre anfall och inre parti. Jag tror af hela mitt hjerta att
alla, som äro födda af Gud äro Hans egendom likasom den troende och döpta; men jag
tror icke, att den andliga fullheten och mognaden kan fås, eller sunt tvecklas annat än i en
församling af Kristus beskrifven och af N.T. kungjord. Andra kristna kunna hafva
mycket berömvärdt, men de sakna den välsignelsen, som ett bibliskt församlingslif skänker. Wår tids farligaste fiende är den lösaktiga och partislitande ande, som hotar oss från
alla håll. Man kommer med en ohelig och berusande frihetslära, partigrupper bildas, själar tjusas, predikar en frihet, som ej finnes, kärleken kolnar, sår gifvas, ordaträta intager
den förut så älskande hjorden. Detta är min förskräckelse, ty en församling kan innan
man vet ordet deraf, vara ett slagfält öfverfullt af sårade och döende själar. O, huru djävulen jublar! Men, ack! huru Guds Änglar gråta och Anden flyr!
Att denna församling behöfver vakna upp, det ser jag; vi behöfva ett högre mått af kärlek
inbördes, mera nit för själars frälsning, mera hängifvenhet för vår Herres sak. Wi behöfva
krypa ihop, vi behöfva kläda oss i säck och aska på det vi må taga harpan från pilträden.
Gud känner, att jag icke vill skada en mask mycket mindre en af Jesu dyra lemmar. Syskon, möt mig i denna anda, helsen till dem, hvilka icke – af hvad orsak vet jag ej – behaga att komma bland oss för att lära känna mig och mina ärliga bevekelsegrunder.
Kommen, du hela Guds dyra och döpta församling och låtom oss i helig kärlek, helig
ande och heligt lif krypa ihop omkring korset och Herren skall välsigna oss. Detta vore
sagt i protokollet såsom ett uttryck af mitt hjerta och mina afsigter efterverlden må hörom
dessa.
38 Protokoll 1888-08-12 §6.
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sluts för medlemskap i ett s.k. ”helighetsförbund” och för att ha firat nattvard
utanför församlingens sammanhang39 och andra för avvikande lära och kritik av
församlingen och dess pastor.40 Något av en höjdpunkt i kritiken nås när ovannämnde O. F. Klingström skickar en skrivelse till församlingen i vilken det bl.a.
står att Pira förstod mig, höll med mig och tog mig i försvar då bönderna hotade
och ville mig ondt och att predikanten är en pösmunk, sår omkring sig med stora
ord, hvilka ej uppbygga, detta är icke jag (Klingström) ensam som tänker, utan
flera med mig.41
Situationen efter Piras död visar på den roll han hade som sammanhållare.
Pira verkar haft ett öppnare ekumeniskt sinne. Han själv var påverkad av samma
W. E. Boardman, som var en av de viktigaste inspiratörerna för det Helgelseförbund som Jäder hade problem med.42 Han upplät t.o.m. kapellet i Stohagen för
helgelserörelsens största predikant i Sverige Nelly Hall, som predikade och bad
för sjuka med handpåläggning. Pira konstaterar: Hennes predikan var till välsignelse.43 Hans grundtanke var den som evangeliska alliansen hyllade44 och när
gästande predikanter fanns i trakten inbjöd han dem att predika i baptistförsamlingens kapell.45
7.1.3.4. Fader46
Situationen efter Piras död och Jäders tillträde belyste Piras roll som sammanhållare av församlingen. En annan händelse efter Piras död, där Jäder är inblandad, är när han tröttnar på att alltid bli påmind om vad Pira sade och gjorde. Jäder utbrast då irriterat:
”Här tala ni om Pira, och Pira, och Pira! Aldrig är det något annat än Pira!"
Här på fick han svaret: ”Ser du, broder Jäder, du är vår pastor, men Pira var vår
fader”.47

I begreppet fader ligger väl flera saker. Han var för det första intimt sammankopplad med församlingens första historia, historien om ursprunget. Trots att
han inte var med under församlingens två första år har det nu gått så lång tid att
dessa två år blivit betydelselösa. Pira hade i deras medvetande alltid funnits i
39
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Protokoll 1888-11-11 §5.
Protokoll 1888-12-16 §5. Askers Baptistförsamling från och med 1879.
Protokoll 1890-05-11 §2.
Theofilus 1887, s. 21.
Protokoll 1885-09-17 §2.
Theofilus 1887, s. 14.
Theofilus 1887, s. 15. Byström 1928, s. 210–211.
Benämningen ”fader” finns bland annat två gånger i en medlems vittnesbörd återgivet
hos Byström s. 76, samt i minnesteckningen i Wecko-Posten 1887:29 Hans bröder…
sågo upp till honom såsom en fader.
47 Byström 1928, s. 227.
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församlingen. Han var med från början. Det andra handlar väl om relationen
man hade till Pira. Som vi såg ovan kände Jäder att församlingen inte kände honom, men Pira kände de. Han var en av dem. Eftersom man upplevde att han
alltid funnits, upplevde de att de kände honom och att han var en av dem. Den
överväldigande majoriteten av människor hade kommit tro eller vuxit upp med
”institutionen” Pira. Det tredje var den funktion Pira fick genom detta. Han var
en fadersgestalt, som brydde sig, la sig i, gav råd. Hans roll var faderns eller
klanledarens.
Pastor Pira beundrades ej endast såsom den borne predikanten, församlingsledaren och organisatören, han beundrades och älskades kanske ännu mera såsom
den i det dagliga livets besvärligheter ingripande vännen och rådgivaren.48

Pira verkar ha varit en person som brydde sig och konkret lade sig i sina församlingsmedlemmars liv. Församlingsmedlemmarna å sin sida verkar ha haft ett
obrutet förtroende för honom. Han beskrivs både som kärv och innerlig. Hans
intresse för hälsa, hygien och sjukvård, sågs som en del av hans roll i församlingen. Och det är tydligt att han åtnjöt både förtroende och respekt. Medlemmarna sökte upp honom och rättade sig oftast efter de råd och förmaningar de
fick. Det kunde t.ex. gälla äktenskap.49 Här finns även det som kallas själavård
och andlig vägledning.50
Till nyåret 1872 hade han skrivit nyårskort till församlingens medlemmar
med följande innehåll:
TILL MEDLEMMARNE
Af Guds församling i Asker
Med det nya årets början uppväcktes ett
nytt begär hos mig att se eder vandra i sanningen och växa till i vår Herres Jesu Kristi
kunskap. Tillåten mig att föreslå till
antagande under bön till Gud följande föresatser för år 1872.
1. Jag skall dagligen öfva enskild bön.
2. Jag skall dagligen läsa Guds ord under
bön om nåd att få veta hans vilja.
3. Jag skall besöka, alla möten, som församlingen tillställer, så vida Guds försyn ej
lägger hinder i vägen och
4. Dagligen bedja Gud välsigna sitt ord
till syndares omvändelse och eviga salighet.
5. Jag skall bidraga efter förmågan med
timliga gåfvor till Kristi saks befrämjande.
48 Byström 1928, s. 88–89. Vittnesbörd återberättat av dotterdottern Anna Berg av vad mormodern Anna Stina Lööf berättat om Pira.
49 Byström 1928, s. 72, 127–130.
50 Se även kap 11 ”Näpst och vård”.
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6. Jag skall verka hvad jag kan i hemmet och i Söndagsskolan för det uppväxande
slägtets timliga och eviga väl.
7. Jag skall aldrig tala illa om någon medlem och om jag är missnöjd med någon skall
jag följa Guds ords regel och säga honom det
emellan mig och honom allena.
8. Jag skall sträfva efter att hålla frid med
alla, som älska Herren Jesus och af hjertat bedja
för och förlåta mina ovänner.
9. Jag skall dagligen bedja för min lärare
och församlingens medlemmar.
10. Jag skall för öfvrigt aldrig göra något¨
hvaröfver jag ej kan nedkalla Guds välsignelse.
Allting förmår jag i Christus, som gör mig
stark. Phil 4:13
Asker d. 1 Jan 1872
FR. PIRA51

Nyårshälsning till församlingen kan ses som kravfylld, vilket den väl är, men
den säger också något om den roll Pira hade och den mentalitet som rådde i församlingen, i och med att Pira kan dela ut något sådant. Själva förutsättningen för
denna nyårshälsning måste vara det förtroende Pira ändock hade i församlingen.
Utan ett förtroende för Pira skulle denna pålaga vara meningslös. I Piras roll
som pastor i församlingen ingår ett fostrande som ingen verkar ifrågasätta. Han
har rätt att utifrån sin roll som Pastor lägga vissa krav, eller åtminstone förklara
hur medlemmarna borde leva, men förutsättningen för detta är förtroende och
omsorg om församlingens ve och väl.
Levnadstecknarna, främst Byström, beskriver just en dubbelhet i Piras reaktioner. Det handlar om både stränghet och mildhet, både om strafftal och nåd,
både om tillrättavisning och uppmuntran.52
Den faderliga omsorgen handlade också om medlemmarnas arbetssituation.
Pira arbetade aktivt för att hjälpa medlemmarna att finna jobb. Han delade även
ut uppgifter i församlingen ”till höger och vänster”.53 Som vi sett sökte även Pira
hjälpa medlemmarna med hälso- och sjukvård.54

7.1.4. Musikern
Claës Fredrik Pira hade utbildat sig vid Musikaliska Akademin i Stockholm och
hade tagit examen 1854 som organist och kyrkosångare, sedan den lokale prästen och en musikdirektör upptäckt hans musikaliska talang. Från 1856 hade han
arbetat som folkskollärare och organist i Håtuna socken i Uppland.55
51
52
53
54
55
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Byström 1928, s. 74.
Byström. 1928 s. 72–77.
Byström 1928, s. 79.
Byström 1928, s. 69, 86, 89.
Byström 1928, s. 21–23.

Med den bakgrunden är det inte konstigt att Pira använde sina musikaliska
förmågor i församlingens verksamhet. Han sjöng och spelade själv i samband
med sina predikningar. Särskilt under de första åren, innan församlingen växt,
fungerade han som både predikant och organist i gudstjänsterna. Han ledde församlingen i psalmer och i församlingen intog sången och musiken en mycket
central plats. Han startade tidigt en sångkör, vilken användes flitigt framförallt i
gudstjänsterna i kapellet på söndagsförmiddag. Pira själv handplockade de bästa
rösterna till ”sin” kör. Askers baptistförsamling blev känt utanför församlingen
för sin duktiga kör. Kören fick även möjlighet att sjunga i kyrkor och andra
samlingar utanför baptistförsamlingen. Vid ett tillfälle fick Pira en inbjudan av
prosten Karl Gustaf Tillman i grannsocknen Sköllersta att hålla en konsert i kyrkan. Pira övade då sin kör speciellt för ändamålet, men han kallade även in
sångare från 1:a baptistförsamlingen i Örebro för att kören skulle låta än bättre.
Efter konserten inbjöds till supé. Konserthändelsen i Sköllersta har blivit legendarisk i Askerförsamlingens historieskrivning, tillsammans med Piras orgelspel.56
Piras roll som musikant var känd och erkänd i den tidiga baptismen i Sverige. Han redigerade som vi sett musiken till Söndagsskolans sånger 1873. Han
skev ett antal melodier själv, samt använde och arrangerade i övrigt svenska,
amerikanska och engelska melodier till sångerna för söndagsskolan.57

7.1.5. Brodern
För att förstå Piras relation till församlingen behöver vi även ha med den frikyrkliga tanken om allmänt prästadöme och kristligt broderskap. Även om det
finns tydliga drag av ämbetssyn i Piras förhållande och roll i församlingen, så
balanseras den av den jämlikhetstanke som också finns i det frikyrkliga tänkesättet. Han är en broder bland syskon. När Franzén skall beskriva Piras ankomst
till församlingen är det inte titlarna lärare eller pastor, utan med det enkla broder
Fr. Pira.58 Visst är Pira pastor och lärare, men först och främst är han en broder.
Som vi sett ovan väger Piras ord tungt och han har en speciell auktoritet och
är en auktoritet i församlingen, men hans auktoritet är inte på något vis absolut. I
de demokratiska församlingsmötena är hans röst formellt inte värd mer än någon
annans. Hans åsikter och förslag kan nedröstas.59 Även beslut som Pira talat för
och som församlingen fattat kan rivas upp, då det senare kommit upp osäkerhet
om församlingen kan klara av det ekonomiskt.60
56
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Byström 1928, s. 104–108.
Byström 1928, s. 109.
Franzén 1888, s. 7.
Protokoll 1870-06-19 §3. Pira lägger till i ett Ps att han inte delar församlingens beslut
om att inte utesluta båda de anmälda för avverkande av annans skog, utan skona den ena
och utesluta den andra. Pira ville att båda skulle uteslutas.
60 Protokoll 1885-10-18 §1-3. Församlingen får sig förelagd 6 olika ritningar på det nya
kapellet. Man diskuterar och kommer fram till ett förslag, men vill inte fatta beslut innan
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Det är inte bara så att man kan rösta mot Pira, man har t.o.m. rätt att kritisera
honom för hans åsikter och handlingar i församlingsmötet. Det finns inte många
exempel på det men det förekommer att församlingen enhälligt uttalar kritik mot
Pira.61
Pira kan även fråga församlingen om råd. Han undrar bl.a. hur han skall
handskas med en kallelse att flytta till Göteborg. Han är rådvill och församlingen svarar att de tycker han skall stanna kvar i församlingen och i Asker.62 En
liknande situation infinner sig åtta år senare, med den komplicerande omständigheten att Piras hustru inte vill flytta. Församlingen ställer sig då på hustruns
sida och vill även denna gång att Pira skall stanna kvar i församlingen.63
Pastor Pira är under större delen av sin 27-åriga vistelse i Asker sjuklig.
Framförallt var det diabetes som påverkade hans hälsa negativt.64 Under perioder
var han så sjuk att han måste vara ledig. Kopplat till hans fysiska sjukdom fanns
även perioder av depression och missmod. Självklart var församlingen medveten
om detta och de stöttade honom. Själv drog han sig ofta undan ”snart sagt allt
och alla, hopplös och grubblande.”65 Det finns ett antal korta brev bevarade från
Piras hand, där han uttrycker sin svaghet och ångest, sina behov av omtanke och
förbön, vilka visar att han inte alls såg sig stå över någon annan. Ofta är de undertecknade med din ringe broder eller vän.66
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Pira sagt sitt. Pira yttrar sin åsikt, vilken var i överensstämmelse med församlingens och
man beslutar att staka ut kapellet enligt den ritningen.
Protokoll 1885-10-26 §1-3.Pastorn hade märkt tveksamhet trots att kapellet nu var utstakat. Det är oenighet och oro i församlingen kring ekonomin. Församlingen river upp beslutet och antar en annan ritning.
Protokoll 1882-04-09 §1b. Församlingen kritiserar Pira för hans önskan om att få nya
dopdräkter.
Protokoll 1871-01-04 §3: Läraren C. F. Pira hade blifvit erbjuden plats i Göteborg och
flera gånger ombedd att flytta dit. I anledning deraf fann han för godt att härom rådfråga
Församlingen och åt henne uttala sig i sak. Församlingen rådde att stanna och icke lemna
platsen.
Protokoll 1879-06-12 §3; 1879-06-19 §1: Den senare paragrafen lyder: Läraren hade i
sitt inre varit betänkt att lemna; med då fråga blef i dag att afgifva svar till församlingen
hade han hindrats deri genom sin hustru som bestämt vägrat att vilja flytta från Asker.
Läraren fann då för godt att i Guds namn låta församlingen afgifva sin önskan och ville
taga den som et afgörande tecken från Herren i denna sak. Hela församlingen reste sig då
och afgaf enhälligt sitt votum för att F. Pira stannade, men ville för ingen del hindra Pira
att handla efter godtfinnande. Kärleken i ömse sidor och förtroendet hade förenat oss under så många år och genom rätt många pröfningar, så trodde vännerna att detta goda förhållande kunde fortsätta alt framgent, samt att vi ingen gång behöfva skiljas förr än genom kallelsen att nedlägga vandringsstafven och så gå hem till Herren i hvilans land. Ja,
måtte Gud min fader och frälsare Jesus Kristus styrka mig (Pira) att då i Herranom fortsätta arbetet för Herren och ibland denne dyre Älskade församling.
Byström 1928, s. 221.
Byström 1928.s. 213.
Brev från C. F. Pira till Carolina Tyberg (8 st). Byström, 1928, s. 181–192.

7.2. Avslutande analys: roll och funktion
7.2.1. Pastor Pira – en hybrid
När baptistförsamlingen i Asker ser på sin lärare och pastor gör man det inte
bara genom de nya baptistiska glasögonen, utan man har i mycket kvar den syn
som kännetecknade den ideala bilden av hur kyrkoherden fungerat i det svenska
enhetssamhället. Ett inte på något sätt underligt förhållande, då det var i denna
miljö och tradition man fostrats och växt upp. Kyrkoherdens roll och pastorns
roll liknar varandra så mycket att det inte är konstigt alls att den tidiga baptismen tar med sig föreställningar från det sammanhang man kom från och kände
till. När pastorsrollen skall definieras blir ofrånkomligt att man påverkas av det i
så stor utsträckning liknande prästämbetet och dess funktioner. Man transformerar om kyrkoherdens roll i socknen till att nu gälla pastorns roll i den troende
och döpta församlingen. Synen på pastorn blir ett exempel på den hybridisering
som ständigt sker när nya identiteter och mentaliteter skapas. Man kan se ett
antal områden där den traditionella prästrollen överflyttas på Pira:
7.2.1.1. Rollen som Ordets predikant
Prästens traditionella roll i det svenska bondesamhället hade sedan lång tid tillbaka varit den av centralgestalt i socknen. Sedan reformationen hade prästens
huvudsakliga varit att vara predikant. Denna uppgift nedärvs och till och med
förstärks i väckelserörelsernas starka betoning på predikan och predikantskap.
Luther och hans svenska efterföljare Olaus Petri betonar stakt att prästens första
uppgift är att vara predikant, Ordets förkunnare. I ett sammanhang där Bibelns
auktoritet betonas så stark som i den svenska väckelsen blir det självklart att
man tar upp, bevarar och t.o.m. förstärker den lutherska synen på pastorn som i
första hand predikant. Liksom i den lutherska gudstjänsten var det predikan som
var central för baptisterna i Asker.67
7.2.1.2. Rollen inom skola och bildning
Allt sedan reformationen blev också prästen församlingens lärare. Det gällde
främst läran i katekesundervisningens form, men prästen och kyrkan blev också
ansvarig för skolundervisning och bildning i stort. När den obligatoriska folkskolan införs, har kyrkan och dess präst ansvaret för den. På samma sätt som
skolundervisning och katekesundervisning hörde ihop i den lutherska synen och
prästen som dess garant, hade pastor Pira samma funktion hos batisterna i Asker.
Hans uppgift var att fostra baptistförsamlingens medlemmar i den baptistiska
tron och för detta användes bl a vardagsskolan, söndagsskolan, ungdomsföre67 Andrén, s. 28–30, 59, 79, 105. Ingebrand, Sven, ”Predikan under reformationstiden” i
Andren, s. 249–259. Brodd, S-E, ”Kyrkans ämbete under reformationstiden” i Andrén s.
275. Selander, S-Å, ”Reformationen och lekfolket” i Andrén, s. 294. Norrman, Ragnar,
”Den svenske prästen under 1600-talet – vägen till tjänsten” i Montgomery 2002. s. 246–
247.
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ningarna och den personliga själavården. Prästens roll som lärare hängde också
ihop med det ansvar som han hade för sina församlingsbors sedlighet. Det var
hans ansvar att ha hand om församlingstukt och påverkan på människors moral.68

7.2.1.3. Rollen som representant
Sockenprästens var i vanliga fall den person på landsbygden som hade mest utbildning. Han var ordförande i sockenstämman och skulle som sådan fungera
som sockenbornas talesman inför stiftsstyrelse och andra myndigheter. Hans roll
var representativ i socknens kontakter med omvärlden. Pastor Pira har en liknande funktion. Det är han som finns med i de mer övergripande baptistiska
sammanhangen och det är han som för medlemmarnas talan inför myndigheter.69
7.2.1.4. Rollen som sakramentsförvaltare
En av statskyrkoprästens unika uppgifter var rätten att förvalta sakramenten och
förrätta dop och nattvard. Sakramenten var knutna till prästämbetet. Många av
1800-talets strider stod just rörande dessa frågor och denna unika rättighet.70
Den tidiga baptismen tog över mycket av begreppen och baptistpredikanten
Hejdenberg (1827–1899) avskiljs t.ex. i Hamburg efter att ha döpts 1854 till
”predikant och sakramentsförvaltare”.71 I Asker blir denna roll med tiden Piras,
även om det också finns ett antal diakoner som döper.
7.2.1.5. Rollen som sammanhållande centrum
Prästen och prästgården fungerade i socknen som ett sammanhållande centrum.72
Man stod för en högre bildning, oftast kom innovationer på jordbruksområdet
först till prästgården. Samtidigt var prästen närvarande i alla sammanhang och
alla skeenden i livet. Han hade ansvar för hälsoundervisning och vaccination.73
Prästen och kyrkan vari mycket det sammanhållande kittet i socknen och prästen
var ordförande i sockenstämman. Prästen skulle också vara garanten för rätt lära
och kristendomstolkning. I och med att Pira stannade så länge i Asker fick han
en liknande roll. Han står för bildning och kontakter utåt. Han är den som genomsyrar församlingens verksamhet med sin närvaro. Han tar ansvar för församlingsmedlemmarnas hela liv och tar även över prästens roll som rådgivare i
hälsovård.
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Andrén, s. 220. Lenhammar, s. 45, 135. Jarlert, s. 51–52. Bexell, s. 21–23, 75.
Montgomery, s. 43. Jarlert, s. 49–50.
Jarlert, s. 34, 99, 130, 153–154, 212.
Jarlert, s. 170.
Jarlert, s. 56–58.
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7.2.1.6. Rollen som fader
”Prästfrun blev i många fall en förebild för socknens kvinnor och betraktades
ibland som hela församlingens moder.”74 Prästfruns moderskap i församlingen
var ju knutet till prästens faderskap. Sedan lång tid tillbaka var benämningen
fader, (och är än idag inom katolska kyrkan) en benämning på prästen. Titeln
och rollen blir en sammanfattning på den omsorg som prästen har om sin församling. Även här ser vi tydliga likheter mellan Piras roll och sockenprästens.
7.2.1.7. Sammanfattning
Harry Lenhammar sammanfattar prästernas ansvar med följande ord: ”De var
skyldiga att vårda sig om Guds församling, utföra sina ämbeten med nit, se till
att allt gick enligt föreskriven ordning, ’själva föra ett gudeligt, nyktert och
beskedligt leverne’, föregå med goda exempel och se till att allting kunde ’lända
till Guds namns ära, församlingens uppbyggelse och ett roligt [lugnt] tillstånd i
riket.’”75 Denna sammanfattning kunde gälla även pastorsrollen i Askers baptistförsamling om man byter ur ordet ”riket” mot församlingen. Mycket av pastorsrollen har självklart sin prägel av de liknande arbetsuppgifterna, men idealet är
till stor del hämtat och färgat inte bara från Nya Testamentet, utan även från den
svenska lutherska traditionen. Den avgörande skillnaden finns väl i det som
ovan beskrivits under rubriken ”Brodern”. Trots sin särställning som lärare och
predikant och trots den auktoritet han åtnjuter i församlingen och dess verksamhet, blir han aldrig överhuvud och tjänsteman. Han förblir hela tiden en ringa
broder, underordnad församlingen och inte fullständigt överordnad den.

7.2.2. Pastor Piras funktion
I min forskning kring Emil Gustafson och hans funktion inom Helgelseförbundet (HF) använde jag ett antal begrepp för att definiera olika funktioner i materialet. I de följande använder jag mig av samma begrepp för att analysera Pastor
Piras funktion för Askerbaptisternas identitet och mentalitet.76
74 Jarlert, s. 57.
75 Lenhammar, s. 45.
76 Larsson 2002, s. 10–11. 28–70, 78–80. De olika begreppen var: Glorifiering: ” Med
glorifiering menas i detta avsnitt att man tecknar ett porträtt, eller lyfter fram och betonar,
ibland överbetonar, de positiva sidorna. Man använder värdeladdade ord och man använder komparativer och superlativer för att visa på särställning och unikum. Detta är ju i sig
ingen riktig funktion, utan mer ett förhållningssätt till E G-n, men är ändå nödvändigt att
lyfta fram, eftersom det är en förutsättning för de andra funktionerna E G-n har inom HF.
För att tala med O’Deas språkbruk, så handlar det om att lyfta fram E G-n som bärare av
karisman.” (s. 28) Identifiering: ”Med identifiering menas att genom att peka på E G-n,
så skapas en identitet och självförståelse hos HF. Man sätter E G-n i relation till den egna
rörelsen och på så sätt förstår den egna rörelsen sig själv och sitt uppdrag.” (s. 40) Idealisering: ”Med idealisering förstås den funktion som E G-n har som föredöme. Han är ett
ideal värt att efterfölja. Hans person har de kvalitéer som anses önskvärda, o s v. Han gör
det som är rätt. Hans liv är helt enkelt ett exempel på hur livet skall levas.” (s. 49) Inklu129

7.2.2.1. Glorifiering
I materialet finns det inte mycket av glorifiering av Pira, under hans levnad. Det
är oftast så att det är först i och med en persons död som detta kommer till klart
uttryck. I de dödsrunor77 och de levnadsteckningar som följer efter hans död blir
det synligt.78 Samtidigt finns det hos Pira själv i hans slutskede av livet en önskan om att en levnadsteckning skulle skrivas över hans liv79 och därmed är tanken på glorifiering väl i det närmaste inbyggd. Vittnesbörden från hans efterträdares tid om Piras unika ställning i medlemmarnas medvetande pekar väl också
på att glorifieringen, om än inte uttalat, börjat redan under hans levnad.
7.2.2.2. Legitimering
I och med att församlingen i Asker anställer en egen lärare och pastor, med så
stora likheter i funktion som kyrkoherden, markerar man tydligt sin egenart i ett
motsatsförhållande till kyrkan. Budskapet blir att vi har vår egen pastor. Han är
vår lärare, vår predikant, vår herde, vår sakramentsförvaltare. Anställandet av
pastor Pira blir på så sätt en tydlig del i att visa på den egna identiteten och dess
gränser. Budskapet blir också att baptistförsamlingen inte har behov av socknens
präst, utan klarar sig själv. Man legitimerar sig själv och sin existens genom att
man har Pastor Pira. I detta förekommer säkerligen också en glorifiering76 av
Pira gentemot sockens kyrkoherde, så att kontrasten blir än mer uppenbar. Inom
dering: ”Med inkludering menas i det följande att man, istället för att ta avstånd från eller ta till sig kritik, innesluter, så att man på så vis avväpnar kritiken. Genom att inkludera personen och göra honom till ett med den egna rörelsen, så blir hans åsikter inte hotfulla eller korrigerande, utan istället något som stärker den egna ståndpunkten och därmed gemenskapen och sammanhållningen. (s. 51) Legitimering: ”Med legitimering förstås den funktion som innebär att företeelser inom HF betonas och bekräftas genom
kopplingen till E G-n.” (s. 52) Symbolisering: ”Med symbolisering menas i detta sammanhang det gemensamma språk och den begreppsvärld som formas i form av ord, ceremonier och föremål som i sig förmedlar ett budskap. Detta gemensamma symbolspråk
finns inom alla religiösa gemenskaper. Det är en förmedlare av gemenskap, känsla och
identitet. Symbolspråket är det som håller gemenskapen samman. Egentligen blir detta en
sammanfattning av det tidigare.” (s. 61) Korrigering: ”Korrigering innebär att man låter
något påverka och ändra inriktning, eller att rätta till i förhållande till en norm. E G-ns
roll i HF som ideal och identitetskapare gör att han borde kunna betraktas som normerande.” (s. 66)
77 Wecko-Posten 1887:29, ”C. F. Pira.”; 1887:33 ”Ännu några minnesord öfver Fredrik
Pira”
78 Theofilus 1887. Byström 1928.
79 Wecko-Posten 1887:29, ”C. F. Pira”; 1887:33 ”Ännu några minnesord öfver Fredrik
Pira”. Theofilus 1887, s. 7–8: ”… och då han sjelf kort före sin död på anhållan derom
anförtrodde författaren häraf att i bokform utgifva de strödda dragen af hans skiftesrika
lefnad, så må det följande egnas såsom en gärd åt minnet af en man, hvilken, såsom kanske högst få i vårt land, under sin lifstid visste att genom ett troget förvaltande af de ymniga pund, Gud gifvit honom, tillvinna både sig personligen och den heliga sak, han förfäktade, det mest odelade förtroende.”
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de frikyrkliga väckelserörelserna var just skillnaden mellan den oväckte prästen
och den väckte predikanten av avgörande art för den egna självförståelsen. På så
sätt måste Pira ses som bättre än prästen, för annars ifrågasätts baptistförsamlingens existens.
Också i relation till det nya kapellet får Pira en legitimerande funktion. Hans
närvaro och hans symboliska sista predikan i det nya kapellet ger det en särskild
dignitet. Dess existens är berättigad och dess berättigande är bekräftat av den
gamle och dödsjuke Piras närvaro och predikan vid invigningen. Det nya kapellet, som av vissa både inom och utom församlingen, var ifrågasatt utifrån sitt
överdåd, blir välsignat med Piras karisma. Detta är viktigt i en tid där församlingens identitet håller på att omdanas, från den lilla minoritetsidentiteten, som
ständigt låg i strid med omvärlden, till att se sig som en viktig del i samhället.
Nu börjar man bli accepterad av det som förut setts som ytterst fientligt och farligt att kompromissa med.
7.2.2.3. Inkludering
I relation till olika strömningar inom frikyrkligheten fungerar Pira inkluderande,
för att hålla samman baptistförsamlingen. I den återkommande betoningen på
enheten i församlingen ser vi hur Pira bejakar en teologisk mångfald. Det gäller
frågan om öppna eller slutna nattvardsgångar80, liksom förhållandet till den
framväxande helgelserörelsen. Genom att låta de olika förespråkarna komma till
tals i kapellet, under Piras överinseende inkluderas, dessa och mentaliteten och
känslan av enhet bibehålls och förstärks.
7.2.2.4. Idealisering
Piras sätt att vara spelar med tiden en avgörande roll för präglandet av församlingen. Han är en auktoritet och ett ideal på det andliga området. De saker som
blir synliga i hans liv, blir också synliga i församlingens liv och verksamhet.
Församlingen blir en församling som kännetecknas av en mentalitet, vilken
handlar om bildning, uppfostran, sedlighet o.s.v. Kyrkoherden Tillman menade
att genom Piras undervisning och föredöme är församlingsmedlemmarna ”artigare i sitt umgänge än folket i andra kommuner runt omkring.”81 I Pira finns för
församlingen ett åskådningsexempel på vad ett kristen och fromt liv innebär i
praktiken. Inte minst den starka roll sången och musiken har i församlingen i
Asker under Piras tid och senare lär ha sitt ursprung i Piras personliga begåvning
och preferenser.
7.2.2.5. Identifiering och symbolisering
Dessa två begrepp blir när det gäller Piras relation till Askerbaptisterna sammanfattande och i stort sett identiska. Pira är en symbol och en personifiering av för80 Se kap 10 ” Baspraktiker, identitetsriter och/eller sakrament”.
81 Byström 1928, s. 122.
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samlingen redan under sin levnad. Han är en tydlig medskapare av det som är
församlingens identitet, och kanske i än högre grad, av det som är dess mentalitet. De tankar och handlingar, de mönster och den kultur som finns i Askers
baptistförsamling är i mycket hög grad relaterad till Fredrik Pira. Vad Pira
gjorde, tyckte och tänkte påverkar hela församlingens varande. Hans närvaro
under 27 år blir en symbol för vad församlingen är och skall vara. Det är inte
konstigt att församlingen efter hans frånfälle plötsligt drabbas av mer stridigheter och öppen splittring. Symbolen är borta, den självklara ledstjärnan saknas
och man måste nu söka tolka vad Pira skulle ha tyckt och tänkt, istället för möjligheten att kunna fråga honom.
7.2.2.6. Korrigering
Eftersom Pira personifierar och symboliserar församlingen och är närvarande
under hela denna period blir det svårt att finna något exempel på korrigering.
Han finns med från början och är närvarande under hela denna period, däremot
söker några använda Pira som korrigerare gentemot efterkommande pastorer..
7.2.2.7. Sammanfattning
Piras roll i församlingens identitetsskapade kan inte underskattas. Han är dess
föreståndare under en så lång period att hans närvaro och förkunnelse präglar
församlingen för lång tid framöver. Genom att ha Pira skapas en trygghet i församlingen. Han både personifierar det den står för och legitimerar dess existens
mot dess motståndare statskyrkan. Hans person legitimerar också verksamhetsförändringar. Mycket kan förändras, men så länge Pira finns där finns det ändock kontinuitet. Genom närvaro, aktiv påverkan och sitt föredöme blir Pira den
kanske viktigaste symbolen för Askers baptistförsamling, speciellt under periodens senare del.
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8. Församlingshuset
Askers Baptistförsamlings första protokollsbok inleds med en kort historik bestående av tre ”punkter”. I den första konstateras väldigt kortfattat när och genom vem som församlingen grundades. I den andra beskriver Pira hur han
kommer till församlingen och efterträder Lars Nordmark som församlingens
äldste. Och i den tredje, som är den som får störst utrymme, behandlas byggandet av kapellet. Att den egna historien med församlingsbildandet och pastor Pira1
har viktiga roller i skapandet av den egna identiteten är tydligt. Och frågan är
om inte även kapellet har en viktig identitetsfunktion. Det utrymme som ges åt
byggandet av kapellet i protokollsbokens inledning antyder detta:
Hösten 1860 fattades gemensamt beslutet för uppförandet af ett Församlingshus
Som sedan hösten derpå 1861 öppnades för offentlig predikan och till bostad för
läraren.
Kostnaden för husets uppförande tillika med det hufvudsakligaste af dess inredning uppgick i det närmaste till Fyra tusen Femhundra /4500/ Rd Rnt i kontanta
penningar oberäknadt alla frivilliga dagsverken.
Platsen, på hvilket huset står, är för everdelig tid godhetsfullt o frivilligt skänkt
till Baptistförsamlingen härstädes af Makarna välaktade Jon Sjögren och dess
hustru Anna Cajsa Nilsdotter, Stohagen. (Gåfvobref dat. 1870 finnes).2

Församlingen i Asker bygger tidigt i sin historia sitt församlingshus. Redan två
år efter det att den bildas i december 1858 fattar man beslut om att bygga och
inom ett år står det färdigt för användning. Under den följande 25-årsperioden
läggs mycket energi ned på att färdigställa och underhålla kapellet. Protokollsmängden som berör frågor rörande kapellet är omfattande. Församlingen kämpar
också med att betala av på den skuld kapellbygget innebar. Strax efter det att
man är skuldfri och huset genomgått en totalrenovering fattar huset eld och totalförstörs. Detta sker den 13 september 1885. Redan fyra dagar senare fattas
beslut om återuppbyggnad, men denna gång i sten.3 Det finns ingen tvekan –
församlingen kan inte vara hemlös. Annandag jul 1886 återinvigs kapellet.
Frågan är: Vilken roll kan byggandet av kapellet ha spelat för Askers Baptistförsamlings identitetsskapande?4 Analysen bygger på den av Brodd formule-

1
2
3
4

Se kap 7 ”Pastor Pira”.
Protokolls-Bok Inledningen, s. 1–2.
Protokoll 1885-07-17.
I detta kapitel görs analysen fortlöpande och inte i en avslutande analysdel, då materialet
får en liten annan karaktär. För en genomgång av det praktiska arbetet med kapellet se
kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år”, not 29.
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rade förutsättningen: ”Sannolikt är det så att bönhuset som kyrkorum inte alltid
var teologiskt genomtänkt, men varje kyrkorum uttrycker ändå en teologi.”5

8.1. Församlingshuset – församlingens hem
Protokollet beskriver kapellet som ett Församlingshus, inte som en kyrka, ett
kapell eller ens ett bönhus. Detta ordval pekar på en kontrast gentemot en sakramental syn på byggnaden. Byggnaden är inte såsom statskyrkan ett heligt rum
och användningen av ordet kyrka skulle för baptisterna strida mot dess ecklesiologi. Kyrkan var människorna och inte byggnaden. Valet av beteckningen
Församlingshus visar just detta. Det innebär en markering gentemot Svenska
kyrkans användning av ordet kyrka i relation till byggnaden. En liknande benämning är Huset, som genomgående används av August Qvarnström, när han
beskriver perioden 1879–1890.6
Att det inte handlar om en sakramental syn på huset visar sig också i hur församlingen har beskrivit byggnaden i relation till myndigheterna. Man kallar det
inte heller där bönhus eller kyrka, inte ens för församlingshus, utan för ”den s.k.
frivilliga skolinrättningen i Asker”, en beskrivning som är allt annat än sakramental.7 Även om detta är en anpassning till myndigheternas negativa hållning
till baptismen, visar det att byggnaden kan användas inte bara för andaktsövningar och gudstjänster. Byggnaden har en annan funktion.
Att byggnaden beskrivs som Församlingshuset, visar istället på det faktum
att den är församlingens hus. Med en baptistisk ecklesiologi innebär det att det
är baptisternas hus, de människor som tillhör församlingen. Detta kommer också
fram i samband med skoldebatten, där det betonas att skolbyggnaden, kapellet,
är hela församlingens hus. Ingen gruppering eller enskild har rätt att tillskansa
sig rätten att bestämma över kapellet, utan endast församlingen i dess helhet
äger denna rätt.8
Byggnaden, Församlingshuset, tillhör således församlingens som helhet, vilket innebär att det är dess hem. Det är kollektivets hus. Qvarnströms beskrivning
av perioden 1879–1890 är egentligen endast en beskrivning av byggnadens historia. Detta visar på dess centrala plats i baptisternas tänkande. Han syfte är att
beskriva den Lekamliga ställningen9, vilket väl främst är att se som en motsats
till den andliga, men just valet av ordet lekamliga visar också på att byggnaden
ger församlingen en ”kropp”. Även om församlingen inte på något vis skall förväxlas med byggnaden, är det ändock så att huset blir ett synligt utryck för den
baptistiska identiteten och kulturen.

5
6
7
8
9
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Brodd 2001, s. 105.
Qvarnström 1890.
Protokoll 1883-02-04. §1.
Protokoll 1883-02-04. §1.
Qvarnström 1890.

Magnus Wahlström konstaterar i sitt arbete i första delen av forskningsprojekt Frikyrkans historia, vid Örebro Theologiska högskola, år 2000, att baptistförsamlingens byggnad just är ett hem.
Något som inte lika ofta påtalats är kapellets funktion som hem för församlingen. Interiören anknyter på flera punkter till sådant som traditionellt förknippas med hemmet snarare än kyrkan. Detta belyser något centralt för baptistförsamlingens liv…10
Lokalen användes som ett församlingens hem. Kapell och missionshus blev förebilder för Svenska kyrkans ”församlingshem”.11

Man såg församlingshuset som församlingens ”gemensamma söndagshem”, en
beteckning som var vanlig inom hela baptismen på mötesbyggnaden.12 Bilden av
söndagshemmet bär med sig tanken om hemmahörande. Det var här man skulle
vara på söndagen. Det var den naturliga platsen för församlingens medlemmar
att tillbringa tid på. Lika naturligt som det hem man bodde i resten av veckan.

8.1.1. Hemmet som trygghet
Föreställningen om församlingshuset som hem blir ur identitetssynpunkt intressant, då rummet är väsentligt för en grupps identitet. Det gemensamma rummet,
i Askers Baptistförsamlings fall, dess kapell, är den plats, där de kan uppleva
trygghet. Oskar Löfgren menar att identitet är ett annat namn för den utväg vi
söker ur vår osäkerhet.13 Vår trygghet i rummet representeras av hemmet:
Det typiska för hemmets tid är att den är strukturerad, rutiniserad och reglerad.
Rytmer och ritualer manifesterar även en moralisk ekonomi, som kommunicerar
att här gäller andra regler för gemenskap och delaktighet än på hotellet eller ute
i det offentliga.14

Detta innebär i församlingens situation att det som sker i församlingens byggnad
präglas av att församlingens/familjens medlemmar vet vad som sker. Det finns
ett igenkännande i det som sker innanför dessa väggar. Det följer ett visst
mönster och innebär en ”trygg förutsägbarhet”.15 Detta kan i en viss mening kallas en bestämd ”liturgi”. Denna liturgi ger en struktur och en rutin som alla kän-

10 Wahlström 2000, s. 20.
11 Wahlström 2000, s. 21.
12 Askers Baptistförsamlings Femtio-årsberätelse, s. 15, 20. Fridén 1948, s. 140. Vid ett
gudstjänstbesök i Askers baptistförsamling den 28 augusti 2004 hälsade mötesvärden
välkommen just till församlingens söndagshem. Tanken är således fortfarande levande i
församlingen mer än 140 år senare, vilket kan vara värt att notera.
13 Löfgren 1997, s. 22.
14 Löfgren 1997, s. 28.
15 Löfgren 1997, s. 30.
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ner till och är trygga med. I baptistförsamlingens hem vet man hur saker och
ting fungerar. Man vet vad som kommer att hända och ske.
En del av tryggheten ligger också i att man känner varandra och man hör
ihop. Den baptistiska ecklesiologin präglas av att de är en gemenskap av troende, skild från andra människor. I hemmetaforen blir gemenskapssidan av att
tillhöra församlingen kännbar och erfaren. Man är syskon med lika värde, del av
samma Guds familj, hemmahörande i samma hus.16

8.1.2. Hemmet som viloplats och kraftkälla
Hemmet som symbol innebär också en rörelse, fram och åter.
En annan förutsättning för produktionen av hemlikhet och hemtrevnad är föreställningen om att hemmet är något man lämnar, en gräns man passerar mot yttervärlden och
som man så måste återvända till.
Hemmet blir kraftsamlingspunkten, motgiftet, resursen som får oss att klara det
andra livet.17

Denna funktion som kraftkälla och som en ständig plats som man återvänder till
är tydlig i ett kristet sammanhang, där just söndagens gudstjänst har den här
funktionen. Man kommer ”hem” för att kunna orka med livet utanför hemmet.

8.1.3. Hemmet som kultur och gränssättare
Det som sker inom hemmets väggar följer vissa moraliska koder. Det finns vissa
normer och värderingar som gäller i varje hem, så också innanför församlingens.
Byggnadens väggar blir det påtagliga som visar att det finns gränser också på
det moraliska planet. Löfgren fortsätter: ”När hemmet blir början och slutet på
något materialiseras ofta gränserna. Man kan inte bara slinka ut och in.”18
Väggarna visar på ett utanför och ett innanför i fysisk bemärkelse, som återspeglar ett utanför och innanför i andlig bemärkelse. I hemmet är man igenkänd
och man vet vilka som tillhör familjen. Gränsen är oftast tydlig. Rummet, hemmet, innebär en konkretisering av det egna skapandet av en kultur, eller en mikrokultur, och ett omboningsprojekt. Löfgren fångar denna tanke väl:
Rumsupplevelsens historia handlar om hur rymd, rum, yta och landskap utnyttjats och upplevts, brukats och befolkats av människor, föremål, idéer och symboler: hur det fysiska rummet blir till ett socialt och kulturellt rum och
tvärtom.19

16
17
18
19
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Brodd 2001, s. 101.
Löfgren 1997, s. 28–29.
Löfgren 1997, s. 29.
Löfgren 1997, s. 32.

Det kulturella skapandet innebär ett danande enligt givna normer och regler.
Denna strukturering skapar ”en rad regler, rutiner och förhållningssätt som slutar
tvärt vid gränsen.”20 Inom församlingens byggnads väggar råder vissa regler,
utanför dem andra. Medlemmarna vet var gränsen går geografiskt, men också
kulturellt. Inom kapellets väggar används ett visst språk, utanför ett annat. Innanför väggarna har vissa symboler ett oerhört värde, utanför kan de vara nästan
utan betydelse. Wahlström visar i ovan refererade arbete hur tydligt rummet
också bär ideologi och teologi. Rummet är inte bara en samlingsplats utan en
bärare av ett liv.
I och med att rummet tydligt innehåller en kultur, kan det också bli en dimension för maktutövning. Genom att den kulturella gemenskapen är så stark
inom församlingen och så som den uttrycks i rummet, blir det så att den som
behärskar kulturen, dess språk och gränser också kan visa vem som är välkommen och vem som tillhör eller inte tillhör. Askers första 30 år visar att detta är
en viktig del av församlingens liv. Församlingstukt och uteslutningar är vid sidan av frågor rörande kapellet de klart dominerande.

8.1.4. Hemmet som geografiskt identitetscentrum
Hemmet fungerar också ofta som en geografisk orienteringspunkt för identiteter.
Identiteter har inte sällan kopplingar till platser eller områden.21 För församlingen i Asker blir själva Stohagen och kapellet där en mycket speciell plats,
nästintill helig, inte i sakral betydelse utan ur identietssynpunkt. Även om församlingen bedriver verksamhet runt om på olika platser i socknen är det kapellet
som är församlingens geografiska centralpunkt, där hela församlingen samlas
vid flera tillfällen i veckan.

8.2. Ett hus för offentlig predikan
I inledningen till protokollsboken är inte byggnaden endast ett församlingshus.
Det anges också ett syfte med den. Det finns ett tydligt instrumentalt drag i baptisternas syn på sitt församlingshus. Det är också ett hus för offentlig predikan.22
Kapellet har alltså inte bara en gemenskapsaspekt, inte endast en intern funktion,
utan också en offentlig. Gudstjänsten i sin helhet på söndagens förmiddag kunde
också kallas ”söndagspredikan”23 eller kort och gott predikan24, trots att den
innehöll mer än bara predikan.

20
21
22
23
24

Löfgren 1997, s. 31.
Stier, 2003, s. 76.
Protokolls-Bok Inledningen, s. 1.
Lönroth, 1936, s. 321.
Bref till Johan Larsson.
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8.2.1. Huset som offentlig samlingssal
Det första byggnaden, som blev färdig 1861, var byggd helt i trä. Byggnaden har
formen av ett T, där det vertikala strecket var det som utgjorde själva samlingssalen, medan man i horisontella inrymde pastorsbostaden. Invändigt var den
”ganska rymlig” och samlingssalen hade läktare runtomkring.25
Huset är byggt såsom samlingslokalerna kom att byggas vid den här tiden
inom de olika folkrörelserna, frikyrkorörelsens kapell, arbetarrörelsens Folkets
hus och nykterhetsrörelsens Tempel. Utformningen styrs i samtliga fall av att det
muntliga förmedlandet står i centrum. Huset är en hörsal, där så många människor som möjligt skall höra det auktoritativa ordet. Som en del av förkunnelsen
ingick sången och musiken. Talarstolen var placerad i centrum både i det första
och det andra kapellet. Det är således funktionen som är helt avgörande för dess
arkitektoniska utformning.26
Utformandet av huset i Stohagen styrs alltså av två av frikyrkans grundläggande kännetecken, dess aktivism och dess biblicism. Lokalen skulle vara
redskapet för predikan i dess många former, för församlingens uppdrag eller
mission.27 Både den vi vanligen menar med predikan, söndagsskolverksamhet
och församlingens vardagsskola, liksom församlingens nykterhetsförening
”Hoppets här” är att se som uttryck för denna missionerande biblicism, som
hade en tro på att människan kunde växa till och förändras. Byggnaden fungerar
i samtliga fall som en offentlig samlingslokal, där så många som möjligt skall få
höra det avgörande budskapet och ge sin personliga respons på det.28

8.2.2. Predikan som identitetsmarkör
Den frikyrkligt evangeliska församlingen kan sägas vara konstituerad av predikan. Utan aktiv predikan av Guds ord existerar inte församlingen. Det är genom
predikandet församlingen blev till och förblir till. Detta gör att församlingen som
gemenskap står och faller med predikandet.29
När Qvarnström skall beskriva perioden 1879–1890, är det församlingens
hus som står i centrum. Hela den två sidor långa beskrivningen kulminerar i invigningen av det nya kapellet. Den hemlösa församlingen har fått ett hem, men
ännu viktigare är att predikandet kan återupptas:
Och arbetet pågick ända till Jul och så hade vi Huset så pass färditt så att vi
höll vår första Predikan der Annan Dag Jul år 1886. Och jag tror att det var

25 Palmqwist, ”Läraremöte i Asker” i Wecko-Posten 1874:4.
26 Brodd 2001, s. 95–96.
27 Därav att termen missionshus ofta används, då det var missionsföreningar för drivande
av framförallt inre mission som började bygga dem i syfte att kunna samla människor så
att de fick höra evangeliet och få en personlig tro och tillväxt.
28 Se Brodd 2001, s. 97–101.
29 Se Bebbington 1989, s. 1ff och Fahlgren 2000, s. 5ff.
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sista gången som pastor Pira Predikade då. Och det var ett under af Herren
Gud att man kunde så snart få Predika Herrans Ord för Menniskors barn der.30

Qvarnström upprepar tre gånger predikan/predika i det korta stycket, vilket visar
hur centralt detta är. Huset möjliggör att församlingen kan vara det den skall
vara. Det avgörande understryks också av det närmast mytiska att pastor Pira
håller sin sista predikan i det nya kapellet. Här möts tre identitetsmarkörer för
Askers Baptistförsamling och förstärker varandra; Pira som format församlingen
mer än någon annan, församlingshuset/kapellet och predikandet. Den identitetsmarkerande roll predikandet av Guds ord har för församlingen blir synlig även i
det nya kapellets extriör, då man över porten skriver orden: ”O land, o land, hör
Herrens ord!”31

8.3. Ett hus för verksamhet
Predikan konstituerar församlingens väsen och identitet. Predikan är relaterad
till församlingens väsen och funktion. Den baptistiska identiteten är en aktivistisk eller missionerande identitet. Man är mycket medveten om sin uppgift.
Kopplingen mellan byggnaden och predikandet måste förstås i ljuset av
denna identitet. Församlingen är en predikande gemenskap och huset är ett uttryck för detta. Det som händer i huset är ”predikan” i en vidare bemärkelse av
ordet. Den verksamhet som församlingen bedriver i sitt hus begränsar sig inte
till gudstjänsterna på söndagarna. Det finns en rikedom av verksamhetsformer
inom Askers Baptistförsamling vid sidan om de traditionella gudstjänsterna. Huset i Stohagen verkar sjuda av verksamhet veckan igenom. Hela denna verksamhet är att se som predikan i denna identitetsbemärkelse. Vare sig man har söndagsgudstjänst, söndagsskola, vardagsskola, yngligaföreningsmöte eller möte i
jungfruföreningen o.s.v., uttrycker det den grundläggande identiteten som predikande gemenskap. Samlas man till syförening, nykterhetsmöte, sångmöte eller
något annat, är detta relaterat till funktionen hos församlingen som predikande.
Församlingen kallar aldrig sitt hus för missionshus, därför att det inte var relaterat till någon missionsförening, men ur identitetssynpunkt är huset i högsta
grad relaterat till dess uppgift och mission. Citatet: ”O land, o land hör Herrens
ord!”, över ingången till huset, visar tydligt på den roll som församlingen ser sig
ha i relation till den omgivande världen. Man ser sig ha ett uppdrag i den här
världen och detta missionsperspektiv på deras identitet kan ej överskattas. Man
betonar att det nya kapellets fasad, där man senare skriver orden från Jer 22:29,
skall vara ut mot landsvägen.32 Vilket tydligt visar på en medvetenhet om den
roll man vill och måste spela i relation till den icke troende omvärlden. Det som
30 Qvarnström 1890.
31 Orden är ett något omskrivet citat från Jer 22:29: ”O land, land, land! Hör Herrans ord”
(Karl XII:s Bibel).
32 Protokoll 1885-09-28 §2.
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händer i kapellet är ett uttryck för medvetenheten om detta uppdrag. Man skulle
kunna säga att deras självbild är att de ”är Guds mission”.33
När tillståndet i församlingen skall bedömas eller redovisas, redovisas det
ofta i relation till verksamheten. När tillståndet inte är bra och man önskar förändring är det just en förökad lifaktighet34 i verksamheten och bedöms situationen som god kan man säga att verksamheten inom församlingen är under närvarande förhållanden synnerligen liflig och omfatta i alla dess grenar af de nyomvända med stort intresse.35 För församlingen och kapellet finns för verksamhetens skull och all verksamhet är underordnat det missiologiska syftet med församlingen, vilket gör att hela församlingens identitet är präglad av predikandet
av Guds ord. Johannesson konstaterar om själva byggandet av ett kapell blir ett
budskap till omvärlden:
Att bygga en kyrka blir då likvärdigt med att som frälsningssoldaten bokstavligen klä sig i sin trosdräkt, uniformen, och fysiskt åskådliggöra trons närvaro för
sin omgivning.36

8.4. Ett bönehus
Att Qvarnström inte använder ordet bönhus eller bönehus innebär inte att namnet är främmande för församlingen i Asker. Det återkommer på en mängd olika
ställen i primärmaterialet.37 Beteckningarna står för en central sida av
församlingens mentalitet – den om Guds verklighet och närvaro i troendeförsamlingen. Bön är den baspraktik som tydligast relaterar till Guds ”realpresens”
i det frikyrkliga tänkandet. För församlingen är Gud mitt ibland dem när de
samlas och i den troendes individuella liv. Bönen står för den personliga relation
som både individ och kollektiv har till sin Gud och sin Frälsare.
När man talar om byggnaden är det naturligt att tala om den som ett bönehus,
då man går dit för att möta Gud. ”Här finns en tydlig kontinuitet med den pietistiska traditionen som mer betonat de heliga och dess relation till Den Helige än
det heliga.”38 Det personliga tilltalet och mötet med den verkligt närvarande Jesus är det som konstituerar troendeförsamlingen. Man tror på, erfar och räknar
med Guds handlande som svar på bön i församlingen.
När man samlas är bön en självklarhet och huset blir ett bönhus. T.o.m. i
protokollen, som produceras vid det demokratiska församlingsmötet och som
gäller olika, ofta praktiska, saker i församlingens verksamhet, förekommer det
33 Uttrycket är hämtat från Fahlgren 1993.
34 Nerikes distriktsförening 1876, s. 15–16. Se även Nerikes distriktsförening 1866, s. 13;
1870, s. 21: 1876, s. 15–16; 1880–81, s. 13–14.
35 Närkes distriktsförening 1877–78, s. 8–9. Se även Närkes distriktsförening 1869, s. 15;
1872, s. 25–26.
36 Johannesson 1993, s. 384.
37 Se t.ex. Protokoll 1879-06-02, 1883-12-09 (25-års jubileum). Nerike distriktsförening
1868, s. 19–20. Wecko-Posten 1886:6. Stadgar, s. 3.
38 Brodd 2001, s. 101.
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att en paragraf avslutas med en bön till Gud om hjälp och ingripande. Den
mångfaldiga verksamhet som man är så ivrig att bedriva i kapellet, går inte att
skilja från tanken på att det är Gud som ger verksamheten resultat och gör den
framgångsrik.39
Motivationen till benämningen är också biblisk. I Matt 21:13 säger Jesus:”
Mitt hus skall kallas ett bönens hus” (Bibel 2000).40 Genom benämningen bönhus betonar församlingen dels sin existens som sann biblisk församling, dels sin
och husets tillhörighet till Jesus. Ytterst är huset Jesu tillhörighet och hans hem,
lika mycket som det är församlingens hem.

8.5. Från samlingssal till kyrka
8.5.1. Arkitektonisk kyrkokritik
Den första församlingsbyggnaden i Asker var som vi sett en enkel samlingssal,
då predikan skulle stå i centrum. Även om konstruktionen i trä och enkelheten
främst hade ekonomiska orsaker, och även om det inre utseendet främst hade
praktiska orsaker, kan man kanske i dess kontrast till den svenskkyrkliga byggnadens arkitektur spåra ett avståndstagande och en kritik. Byggnaden exemplifierar den självbild och den mentalitet man vill skall råda och den kommer av ett
kontrastförhållande till Svenska kyrkan och dess förhållningssätt. Allt som kyrkan stod för kunde lätt ”demoniseras” och man vill tydligt ta avstånd.41 Själva
byggnadens arkitektur ”hör hemma inom ramen för det utövande fromhetslivet
och den frikyrkliga grundupplevelsen av att vara beredd att bryta upp från allt
gammalt, eftersom allt skall skapas nytt.”42

39 T.ex. Protokoll 1868-05-21; 1868-05-30 §1a; 1868-05-30 §1d; 1870-06-10 §1a; 3a;
1885-09-28 §1; 1886-03-05; 1887-02-13 inledning; 1887-03-13 inledning; §4; 1887-0508 inledning; 1887-07-10 inledning; 1887-08-14 inledning. Nerikes distriktsförening
1870, s. 21.
40 Brodd 2001, s. 95–96.
41 Brodd 2001, s. 100 –101: ”Vad saken gällde var den sk nytestamentliga församlingssynen, en ny ecklesiologi, ställdes mot statskyrkan, institutionen, mer eller mindre statlig
och manifesterad i Svenska kyrkans kyrkobyggnader” (s. 101); Gustafsson 1962, s. 207.
42 Johannesson 1993, s. 386.
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Det första kapellet vid Stohagen.

Det enda gemensamma drag denna byggnad har med en kyrkobyggnad är väl de
valvbågade fönstren, som antyder att det är ett kapell och inte endast ett skolhus.

8.5.2. Arkitektonisk sakralisering
I och med branden 1885, där det gamla huset brinner ner och totalförstörs och
beslutet att bygga ett nytt kapell, blir en tydlig förskjutning i församlingens
mentalitet synlig. Det nya kapellet som byggs har ett helt annat utseende än det
första. Om det första huset stod som motpol till stadskyrkan 500 meter bort,
markeras det nu att baptistförsamlingen också är en kyrka genom själva utformandet.
8.5.2.1. Utvändigt
Till viss del är det synligt utvändigt, genom valet att bygga i tegel som rappas
precis som kyrkan och att man på taket placerar ett kors. Kors placeras även på
de två tornen som är på sidorna av huset, i vilket trapporna finns upp till övervåningen.
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Församlingens andra kapell vid Stohagen och dess 4:de pastor A. Engdahl.

8.5.2.2. Invändigt
Än tydligare blir sakraliseringen när man kommer in i det nya kapellet. Här har
den stora salen blivit endast kyrksal. Från att tidigare varit en samlingssal för
diverse olika ändamål har den nu, genom sin utformning, kommit tydlig ha
funktionen som gudstjänstlokal och sakralt rum. Tidigare var den stora salen
även skolsal i veckorna. Nu skiljs dessa två verksamheter tydligt åt genom att
två klassrum skapas på ömse sidor om ingången.43
Själva kyrksalen har en klart kyrklig prägel. Fortfarande är predikstolen tydligt i centrum. Den har nu fått en än mer i ögonfallande placering, i centrumlinjen från ingången, upphöjd en och en halv meter över golvnivån där gudstjänstdeltagarna sitter. Predikanten blir synlig, men också upphöjd på samma sätt som
prästen blir i sin ”predikoholk” i statskyrkan. Predikans och predikantens upphöjda roll förstärks vidare av att en sorts absid placerats bakom predikstolen.
Framför predikstolen finns ett räcke, som självklart hindrar från olyckor, men
som också markerar och avgränsar det upphöjda området. Genom detta arkitektoniska utformande skapar man ett upphöjt ”kor”, avgränsat och avskilt, ett slags
”allra heligaste” i kapellets front.

43 Se Bilaga 2. Ritningar.
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Interiör från kapellets ”kor”.

Innanför skranket uppe på talarstolen var också dopgraven placerad. Syftet
kan här inte vara åskådlighet, då skranket skymmer själva dopakten, utan
placeringen inne i ”det allra heligaste” visar på dopets centrala roll för
församlingen.44 Dopets centrala roll visas också av att bakom talarstolen finns en
”bryggstuga” placerad där möjlighet till uppvärmning av dopvatten finns.
Två stolar finns också placerade här, för predikanten och en av diakonerna,
vilket förstärker ledarskapets roll i församlingen, de blir upphöjda och heliga.
Johannesson konstaterar att detta fungerar som en ”lekmannaförstärkning av
predikantens roll.”45
Nedanför talarstolen, i centrumlinjen från dörren till talarstolen, står nattvardsbordet. Det är ett vanligt bord, inget altare. Det fungerade dels som bord
vid församlingens brödsbrytelse, men här placerades också kollekten som togs
upp vid gudstjänsterna. Här hålls det andliga och det materiella ihop och nattvarden har en tydlig roll som sammanhållare i och med dess tydliga funktion
inom församlingens diakoni.46
Ännu en sakral detalj i arkitekturen är den kupol som välvde sig i kyrksalens
tak. Detta ger en kyrklig prägel.47 I övrigt är lokalen reformert påverkad i sin
totala avsaknad av bilder som utsmyckning. Ett antisakralt drag är väl placeringen av klockan längst från i absiden, där man kunde förväntat sig ett kors.

8.6. Från skolhus till herrgård
Det första husets arkitektoniska samband med en skolbyggnad är uppenbart. Det är officiellt också så huset registrerats hos myndigheterna, frivil-

44
45
46
47
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Se kap 10 ”Baspraktiker, identitetsriter och/eller sakrament”.
Johannesson 1993, s. 375.
Se kap 11 ”Näpst och vård”.
Kupolen har tagits bort vid senare renoveringar.

liga skolinrättningen i Asker.48 De nya kapellet har en helt annan arkitektonisk estetik.
Fasadens utseende på kapellet i Stohagen är väl främst påverkat av de ”1880talets baptistkyrkor” som vanligtvis hade ”en gatufasad av samma karaktär som
tidens stadspalats.”49 Denna koppling är ett resultat av församlingens öppenhet
för moderniteten50, vilket är ett kännetecken för baptismen som förstärks med
tiden.
Men med sin placering mitt ute på landsbygden är det inte denna karaktär
som framträder, utan den ger mer herrgårdslika associationer. Inte minst de två
tornen skapar detta intryck. Kapellet ligger bredvid landsvägen som en stor
herrgård. I denna förändring finns en uppenbar förskjutning i den egna självbilden. Det är svårt att nu tänka sig församlingen som den lilla förtryckta, som inför myndigheterna och omvärlden nästan måste be om ursäkt för sin existens.
Nu står palatset och ropar ut till omgivningen att här finns en församling som
inte skäms för sig, som är stor, framgångsrik och betydelsefull, inte bara för sig
själv, utan för hela Asker. Citatet från Jer 22:29: ”O land, o land hör Herrens
ord!”, ekar ut över slättlandskapet runt kapellet.
Det nya kapellet vid Stohagen är det största baptistkapellet på landsbygden.
Det är vid den här tiden unikt p.g.a. sin storlek och form.51 Själva bygget av
detta stora kapell med 600 sittplatser i kyrksalen och dess läktare, visar på en
mentalitet av framtidstro och fortsatt tillväxt.

8.7. En inte fullständigt enhetlig bild
Den tydliga förskjutning vi noterat ovan är tydlig, men inte självklar för
alla i församlingen. En viss skepsis från medlemmar i församlingen finns
när det gäller båda utvecklingslinjerna. När det gäller de yttre kännemärkena på huset ifrågasätts och diskuteras valet av material,52 men även utformningen, där det framförallt är tornen som verkar sticka i ögonen på
grund av sin likhet med kyrkan.53
När det gäller storleken ifrågasätts den också. Det sker främst av ekonomiska
skäl. Man antar först en ritning som det riktas inofficiell kritik mot, vilket leder
till att man utlyser ett extra församlingsmöte, där det beslutas att en ny ritning
48 Protokoll 1883-02-4. §1. Se Brodd 2001, s. 98, rörande likheter mellan det enkla kapellet
och skolhuset.
49 Johannesson 1993, s. 379.
50 Johannesson 1993, s. 379.
51 I Sverige finns det tre stora baptistkapell på landsbygden. Det är Asker, Orsa och Stöde
baptistkapell. Av dessa byggs Askers 1886, Orsa 1922 och Stöde 1923. Askers kapell är
allstå klart tidigast av dessa stora landsortskapell. Orsaken till detta är väl att branden påskyndade och krävde ett nybygge så tidigt. www.bethel.se/page.php?2 (2006-10-23).
www.go.to/orsa_baptist (2006-10-23).
52 Protokoll 1885-10-01 §1;1885-10-06.
53 Brev från August Franzén till C. F. Pira.
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skall tas fram, där huset är mindre och billigare. Denna andra kompromissritning
antas enhälligt.54 Även om huvudargumentet är ekonomiskt och att man inte vill
sätta sig i alltför stor skuld, kan man även tänka sig att några ifrågasätter storleken och det herrgårdslika eller kyrkliga utseendet på byggnaden. Dessa känslor
finns troligen under ytan och är inte säkert medvetna. Det finns uppenbarligen
en spänning mellan historien och nuet i förhållande till församlingens identitet
och mentalitet.

54 Protokoll 1885-10-18 §1–3; 1885-10-26 §1–3; 1885-11-02 §1, §3.
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9. Vardagsskolan
1858 hade frågan: ”Böra vi tillåta våra barn att undervisas i statskyrkans skolor
samt av dess präster förberedas till nattvardsgång och sedan konfirmeras”1,
diskuterats på baptistförsamlingarnas andra konferens och konferensen kom
fram till att svaret var nekande. Detta innebar att församlingarna uppmanades att
starta s.k. ”vardagsskolor”2 för barnens skolundervisning. Motivationen till uppmaningen är som synes först och främst teologisk. Kopplingen mellan skolan
och den lutherska kyrkan är mycket intim. Skolan undervisar och uppfostrar
barnen till att bli lutheraner och med dess från baptistisk synpunkt felaktiga syn
på dopet. Därför ser baptisterna det som nödvändigt att starta egna skolor för
barnens fostran. Nordström pekar på en annan närliggande orsak:
En av anledningarna till inrättandet av baptistiska vardagsskolor var också den,
att baptisternas barn ofta rönte en ovänlig behandling av de lärare i de allmänna
skolorna, som hyste motvilja eller fiendskap mot föräldrarnas åsikter i religiösa
frågor… Detta förhållande gjorde baptisterna obenägna att sända sina barn till
de allmänna skolorna, även om de icke hyste principiella betänkligheter däremot.3

Till en början gick det trögt och inte många församlingar hörsammade uppropet.
Askers Baptistförsamling var en av pionjärerna när det gällde startandet av
friskolor inom baptismen i Sverige. Det hade funnits några friskolor i läsarregi i
Dalarna redan på 1850-talet, men dessa var mer av privata initiativ. Vid baptistförsamlingarnas konferens 1861 ”meddelades, att pastor Pira i Asker upprättat
en barnskola”4, samt att det också drevs en skola av en predikant i Kårsta. Självklart kan det ha funnits fler skolor som inte omnämns i församlingarnas skrivelser till konferensen, men det är tydligt att Asker är en av de tidigaste församlingarna med att starta vardagsskola.

1
2
3
4

Nordström 1928, s. 265. En liknande fråga var även uppe på konferenserna 1861 och
1866, då formuleringen löd: ”Är det av nöden att inrätta vardagsskolor i förening med
församlingarna?” (Nordström 1928, s. 269).
Själva begreppet vardagsskolor användes för att visa på att det inte rörde sig om söndagsskolundervisning.
Nordström 1928, s. 265.
Nordström 1928, s. 266. Lönroth berättar att frågan om vardagsskolor första gången var
uppe till diskussion i Närkedistriktet 1863 och att man inte fattade något beslut men gav
en anmodan ”att församlingarna så snart som möjligt måtte komma därhän.” Vidare säger Lönroth att året därpå, alltså 1864 meddelas att en vardagsskola finns i Asker. Man
kan få intrycket att skolan startats mellan distriktsmötena 1863 och 1864, men denna
hade ju redan varit igång i två år vid principdiskussionen 1863 och fyra följande möten,
när det meddelas att skolor finns i Asker, Norrbyås och Ekeby med sammanlagt ca 100
barn (se Lönroth 1936, s. 430).
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När Pira 1860 flyttar till Asker, var det lika mycket som lärare och föreståndare för vardagsskolan, som för att vara pastor. Under sina första 15 år i Asker
är han lärare och föreståndare för vardagsskolan. Under det första året hålls lektionerna i pastorsparets hem:
Lägenheten, som nu förhyrdes, var icke vidare bekväm, synnerligast som den
också skulle användas som lokal för verksamheten. Den var belägen i byggningens övre våning. För att skolbarnen skulle komma till läsrummet, måste de
gå över Piras kök och sängkammare.5

Denna situation blir väl ganska snart ohållbar och lokalen, i vilken också den
växande församlingen hade sina gudstjänster, byts redan 1861 ut mot det nybyggda kapellet. Verksamheten flyttas alltså snart över i mer ändamålsenliga
lokaler. Pira fungerar som lärare för skolan fram till 1870, när verksamheten
kom till stort men för våra egna barn att upphöra.6 I stadgarnas historiska inledning anges tre skäl.
• Piras vacklande hälsa och arbetsbelastning.
• Skolans usla ekonomi och dåliga utsikter att den skulle bli bättre.
• Medlemmarnas oenighet och brist på engagemang för skolan.7
En lucka i verksamheten uppstod nu som fortfor under 7 år under hvilka år
medlemmarnes barn undervisades uteslutande i statens skolor.8 Detta förhållande varar fram till 1876 eller 18779, då lärarinnan Josefin Zetterlund tar över
skolverksamheten. När det gäller lönen till henne kommer 14 personer, 11 män
och 3 kvinnor i församlingen överens om att de tillsammans skall stå för den.
Den uppgår till 400 kr/år. Detta förhållande gäller under tre läsår, innan ett antal
av gåvogivarna drar sig undan, vilket innebär att Pira själv får stå för delar av
lärarinnans lön.10 Denna kris leder till en diskussion om själva skolverksamheten
vid församlingsmötet den 2 juni 1879. Denna diskussion följs av en andra den
29 juni, samt en tredje den 20 augusti samma år. Skolan får därefter arbetsro i
5
6
7
8
9

Byström 1928, s. 43.
Stadgar, s. 1.
Stadgar, s. 1–2.
Stadgar, s. 2.
Byström 1928, s. 70, säger att Josefin Zetterlund innehar tjänsten mellan 1875 och 1879,
vilket innebär 4 läsår. 1875/76, 1876/77, 1877/78 och 1878/79. Men detta påstående är
svårt att förena med utsagan i protokollet från den 2 juni 1879, där det sägs: Hvardagsskolan, som under 3 år pågått här och hvars lärarinna Josefin Zetterlund understöds uteslutande i penningbidrag af 12 enskilda vänner inom Församlingen (och nu utom) med
400 kr, upphör i och med denna vårtermins utgång. Här talas det om tre år i och med
vårterminens utgång 1879, vilket borde innebära läsåren 1876/77, 1877/78 och 1878/79.
I den historiska inledningen till skolans Stadgar anges året 1877, vilket förmodligen innebär att verksamheten återupptas i och med vårterminen 1877.
10 Stadgar, s. 2.
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två år. Sedan blir det återigen ett uppehåll i verksamheten på ett halvår, vilket får
till följd att skolfrågan ånyo är aktuell den 4 februari 1883 och den behandlas
även mer kortfattat i mars, maj och augusti samma år. Dessa diskussioner blir
intressanta, då de visar på församlingens syn på sig själva och omvärlden. Vardagsskolverksamheten har från församlingens första år varit en del av dess basverksamhet och blir därför en intressant aspekt på församlingens självförståelse
och identitet.

9.1. Diskussioner om vardagsskolans vara eller
inte vara
I det följande skall vi titta på protokollen från dessa tillfällen och se vilka argument som framförs för och emot, samt vilka beslut som fattas.

9.1.1. Den 2 juni 1879
Detta är ett av de längsta och utförligaste protokollen i Askers Baptistförsamlings protokollsbok, kanske det längsta. I de annars korta beslutsprotokollen ges
inte mycket utrymme för att berätta hur diskussionerna gått, och än mindre får vi
veta vad de olika debattörerna sade, men här refereras till huvudtalarna och deras inlägg i debatten. Detta antyder att frågan både var känslig och stor för församlingen. Frågan ges utrymme och de olika personernas åsikter återges, så att
inga missförstånd skall kunna ske. Debatten verkar ha varit både livlig och
känslosam och många av medlemmarna kommer till tals. Det är nio namngivna
debattörer förutom Pira. Fyra är emot att driva skolan vidare, fem uttrycker sitt
stöd. Dessutom nämns två personer som instämmer i argumenten mot att driva
skolan i församlingens regi. Detta visar väl att församlingen var delad vid tillfället för diskussionen.
9.1.1.1. Argumenten mot att driva skolan i församlingens regi
Efter en inledande presentation av bakgrunden och frågans art börjar protokollet
med att låta de som är mot att församlingen skall driva skolan komma till tals.
Argumenten är som följer:11
9.1.1.1.1. Ekonomiska argument
Det första argumentet mot att församlingen skall driva skolan är av ekonomisk
art:
Jonas Persson och Knutsson yttrade sig bestämdt mot att församlingen under
nuvarande förhållande har egen skola och skälen derför voro i första rummet:
att medel skulle komma att saknas derför, emedan utgifterna förut äro nog stora
och dessutom häftar församlingen ännu i skuld.

11 Alla citat ur Protokoll 1879-06-02.
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De två ledande männen, som är mot att driva skolverksamheten vidare, anser
helt enkelt att församlingen inte har råd att driva skolan och att det inte kommer
att komma in nödvändiga medel för en fortsatt skolverksamhet. I och med att
församlingen, dels redan nu har (alltför) stora utgifter och dessutom har en skuld
att betala tillbaka på kapellet, vore det dumt att driva en skola som kostar
pengar. Det ekonomiska argumentet verkar ha fått en hel del instämmanden i
församlingen.
9.1.1.1.2. Argument om att skolan inte fyller sin funktion
Det andra argumentet som framförs är av en annan art. Nu handlar det om att
skolan inte fyller sin mission:
2ndra skälet, som J. E. Persson och Knutsson anförde var att de ansågo att vår
skola icke mo[t]svarade sitt ändamål deri att de båda haft barn, som förr besökt
skolan här, och förebrå J. E. Perssons barn ännu i dag honom för det han hade
dem i yngre år att gå i skolan hos Pira vid Stohagen lång väg i regn och köld
samt att de lärde sig olika böcker bland dem den Bibliska Katekesen och att
hans barn ännu vore oomvända. Knutssons dotter hade gått här i skolan och
under tiden blifvit fattad af Guds nåd; men sedan till en tid återfallit till verlden.

Detta andra argument är av praktiskt art. Man anser inte att skolan fyller sin
funktion. Perssons och Knutssons argument bygger på egen erfarenhet och vi
kan ana starka känslor bakom deras argumentation. De verkar ha hoppats att
baptistförsamlingens egen skola skulle garantera att barnen kom till tro och blev
omvända, men båda kan berätta att deras egna barn alls inte blivit omvända genom skolan. Man anar Perssons smärta, men kanske även ett drag av bitterhet i
det att hans barn vänt sig mot honom och till och med beklagat sig för att de var
tvungna att gå i församlingens skola. Från barnens synpunkt verkar det främst ha
varit avståndet till skolan som varit problemet. Det hade varit enklare och inneburit en kortare skolväg om de fått gå i den vanliga skolan.
9.1.1.1.3. Argument om att skolan är meningslös
Det tredje argumentet som anförs liknar det andra och siktar in sig på skolans
svaga roll i relation till konfirmationsundervisningen:
Derjemte anfördes som skäl att om vi skulle hafva skola här så trodde de att
barn af föräldrar inom församlingen lika väl skall komma att förena sig med
statskyrkan genom konfirmation. (Knutsson)

Här möter vi en uppgivenhet hos talarna. Det spelar ingen roll, ty församlingens
skola är så svag i relation till statskyrkoväsendet och dess konfirmation.
9.1.1.1.4. Argument om att det inte är något fel på den statskyrkliga skolan
Det fjärde argumentet handlar om att det inte är skadligt för barnen att gå i skolan i statskyrkans regi:
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J. E. Persson trodde att den skola han på senare tider haft sina barn uti vore
bra och att statskyrkoskolornas lärare här i Asker voro redliga män. Knutsson
sade bestämdt ifrån att han icke ville understödja någon skola här och J. E.
Persson finge ej för sina barn göra det.

9.1.1.1.5. Argument om församlingens och medlemmarnas frihet
Detta argument siktar in sig på att man inte kan tvinga församlingen och indirekt
dess medlemmar att stödja skolan:
Eric Andersson i Lyckan: trodde att man ej kunde tvinga Församlingen att
hafva någon skola.

Detta handlar mer om en procedurfråga än om ett reellt argument mot drivandet
av skolan. Möjligen kan man se detta inlägg som ett argument mot att driva
skolan om man inte kommer fram till ett konsensusbeslut. I och med att församlingen är splittrad i frågan, kan man kanske se detta som ett försök att stoppa
processen genom att hävda att frågan är för stor för att avgöras genom en omröstning, vilken kommer att resultera i en stor minoritet.
9.1.1.2. Argumenten för att driva skolan i församlingens regi
Efter det att motståndarna till skolan fått presentera sina argument kommer förespråkarna till tals i protokollet. Deras argument är som följer:
9.1.1.2.1. Argument om motståndarnas lätt vägande argument
Det första inlägget börjar med att konstatera att motståndarna mot skolan har
dåliga argument.
Wennerlund: De skäl, som anförts mot skolans fortsättande, väga ej.

Anders Larsson i Walsta kommer med ett liknande konstaterande, vilket även
pekar på motståndarnas tvivelaktiga motiv:
…fruktade ock att skälen som anförts för att vi icke skulle hålla egen skola icke
allenast vore ohållbara utan ock att de kunde lätt betraktas som en form af girighet.
Flera av de specifika argumenten som följer syftar just till att visa på giltigheten i detta generella konstaterande att motståndarnas argument inte är hållbara.

9.1.1.2.2. Argument om omsorg om barnen
I stort sett alla talare lyfter fram barnens rätt till en bra skola med kristen fostran
och föräldrarnas ansvar att se till att de får det.
Barnen äro vår dyraste jordiska skatt och egendom och de billiga uppoffringar
vi göra för det de få gå och mottaga undervisning i vår egen kristliga skola äro
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alls icke bortkastade penningar. Jag kan icke släppa mina barn i statens skola.
(Wennerlund)
Det är förenadt med stor fara att hafva våra barn i annan skola än vår egen.
(Per Olsson i Löksätter)
And. Larsson i Walsta: ansåg det ligga en stor fara i att icke hafva egen skola,
deri våra barn finge en kristlig undervisning och vård. Han kunde, för sin del
icke hafva dem i statskyrkans skolor.
P. Andersson i Köpsta: ansåg för sin del det vara förenadt med en stor fara ja
en synd inför Gud, att släppa sina barn i det samfunds skolor hvarifrån vi sjelfe
nödgats utgå för att icke förlora vårt andliga lif.
Er Ersson Berga: Hade någon tid under det ingen skola hölls här haft sina barn
i staskyrkans skola och derunder förmärkt, till bedröfvelse, att barna blifvit utåtvända och håglösa för Herrens ord… anses pligtige dertill och dels och
framförallt derföre att vårt ansvar är stort inför Gud, inför vårt eget samvete
och inför våra egna barn, dess framtida och eviga väl.
Ordföranden: Af vad som framgått af vår diskussion, att döma af några bröders
anförda skäl för att ej hafva skola för närvarande ligga det nära till hands att
tänka penningen skall hafva större värde än våra egna barns väl.

I det sista citatet, som är en del av Piras sammanfattning av diskussionen ser vi
förutom påpekandet om att det handlar om barnens bästa, återigen en tydlig antydan om att motståndarna mot skolan inte har rena motiv. Detta får ses som en
allvarlig anklagelse, särskilt som kontrasten görs mellan girigheten och föräldrarnas omsorg om sina barn.
Här är också värt att lägga märke till hur Per Olsson avfärdar J. E. Perssons
barns vittnesbörd om skolan och deras anklagelser mot fadern. Deras argumentation förs utifrån ett otroendesperspektiv och därigenom kan de självklart inte
inse sitt eget bästa:
Trodde att J. E. Perssons barns sinnes beskaffenhet och deras förebråelser för
det fadren hade haft dem att gå här i skolan icke kunde vara någon grundad
anledning för att icke fortsätta vår skolverksamhet. De skola utan tvifvel, då de
en gång blifva omvända, komma att ångra det som en svår synd och bedja om
förlåtelse att de förargats på sin far, derför att han höll dem i skolan här. Anser
att vi böra fortsätta med skolan.

9.1.1.2.3. Ekonomiska argument
I och med att motståndarna framförallt använder sig av ekonomiska argument
blir den andra sidan tvungen att motbevisa och avvisa dessa. Det görs, som vi
sett, dels genom att peka på att de ekonomiska argumenten faktiskt kan vara ett
uttryck för orena motiv i form av girighet. Dels genom att peka på att de innehållsmässigt inte är hållbara. Detta görs på en rad olika sätt:
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Anser att de bidrag, som nu af bröderna lemnats, kunna räcka att i fortsättning
på enskild väg aflöna en lärarinna, som ej har anspråk på så stor lön, om ej
församlingen anser sig pliktig och förbunden att göra det. (Wennerlund)

Wennerlund pekar på att de inkomster som faktiskt kommer in kommer att räcka
till att avlöna en lärarinna. Han verkar förutsätta att det skall gå att få tag i en
lärarinna som inte kräver så stor lön som Josefin Zetterlund. Han anser också att
den fortsatta driften av skolan är så viktig att om församlingen inte beslutar sig
för att göra det, måste och kommer finansieringen lösas genom fortsatta privata
initiativ. Per Olsson pekar på det orimliga i argumentet att församlingen är
skuldsatt:
Per Olsson i Löksätter: Att dröja med skolverksamheten tills vi blifvit skuldfria
vore det samma ungefär som att vi skulle sagt när vi voro i dens största skulden
för Bönhuset: ”Vi böra upphöra med verksamheten tills vi blifvit fria från
skuld.”

Om skuldargumentet skulle vara giltigt, menar Olsson, skulle ju all verksamhet i
församlingen ligga nere nu. Och i och med att församlingen varit skuldsatt alltsedan kyrkbygget 1861, skulle församlingen inte kunnat bedriva någon verksamhet under de gångna åren, då skulden faktiskt varit avsevärt större tidigare
än den är nu. August Englund från Sköllersta visade genom att erbjuda sig att
bidraga till skolan underhåll att pengarna skulle kunna samlas in:
Ville gärna bidraga till en friskolas underhåll i Asker, bestämde sig för en årsavgift på 5 kr, flere instämde.

Genom detta inlägg breddas basen för skolans fortsatta verksamhet, från att vara
beroende av de tolv donatorerna till att flera i församlingen visar sig villiga att
ställa upp ekonomiskt för skolan. Pira tar också upp detta argument i sitt sammanfattande inlägg:
Att det är en allvarsam erfarenhetssak, att vi äro stadda i torftiga omständigheter, äfvensom våra utgifter äro både många och stora tillika med det, att vi
ännu icke äro fullt skuldfria, derom äro vi alla mer än lifligt öfvertygade. Och
vore detta ena stora skäl hållbart inför Gud och vårt eget samvete och för oss
alla inom församlingen, då skall man för ingen del yrka på denna omkostnad
eller strida om och för denna sak, men för oss som ega barn att uppfostra i tukt
och Herrans förmaning och som se saken bindande af långt högre skäl än omkostnaderna för oss så väga orsakerna för en egen skolas tillvaro på platsen
ganska djupt i öfvertygelsens vågskål.

9.1.1.2.4. Argument om statskyrkans kontroll över den statliga skolan
Det tyngsta argumentet, vilket är kombinerat med argument 2 ovan om barnens
bästa, är det teologiska argumentet, att statskyrkan står för en felaktig teologi
som därmed påverkar barnen i felaktig riktning.
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And. Larsson i Walsta: ansåg det ligga en stor fara i att icke hafva egen skola,
deri våra barn finge en kristlig undervisning och vård. Han kunde, för sin del
icke hafva dem i statskyrkans skolor.

Nyckelordet här är kristelig undervisning, vilket inte statsskolorna kan ge, då de
är så nära förbundna med statskyrkan och dess lära. Liknande ord används av
Wennerlund, som menar att det är nödvändigt att barnen får undervisning i vår
egen kristliga skola och Anders Larsson stämmer in och menar att man måste
hafva egen skola, deri våra barn finge en kristlig undervisning och vård. Här är
det självklart underförstått att den vanliga skolan inte ger en sant kristelig undervisning och fostran.
P. Andersson i Köpsta: ansåg för sin del det vara förenadt med en stor fara ja
en synd inför Gud, att släppa sina barn i det samfunds skolor hvarifrån vi sjelfe
nödgats utgå för att icke förlora vårt andliga lif.
Ansåg att vi böra hafva egen skola, dels emedan vi såsom ett särskildt samfund
böra anses pligtige dertill och dels och framförallt derföre att vårt ansvar är
stort inför Gud, inför vårt eget samvete och inför våra egna barn, dess framtida
och eviga väl. (Er. Ersson i Berga)
Församlingen utgjorde ju ett särskildt samfund, som hade helt brutit sin andliga
förbindelse med statskyrkan, och borde icke det anses som en dubbelhet att sedan låta uppfostra sina barn i dess skolor. Våra mo(t)ståndare arbeta på att
al(l)t sätt motverka oss, på det de ska kunna utrota oss, vi sjelfva lemna dem ett
ypperligt vapen i händerna, då vi lemna våra barn i deras kyrkas sköte åter, för
att der uppfostras. (August Englund)

I de tre utsagorna ovan finns det ett antal saker som är värda att lägga märke till.
För det första är det kontrasten mot och konflikten med statskyrkan. Det betonas
att baptisterna tvingats lämna denna kyrka och hur de brutit kontakten med den
av livsavgörande orsaker. Då brottet nu är totalt, vore det oansvarigt och ologiskt att låta barnen gå i de statskyrkokontrollerade skolorna. Det andra som är
värt att notera är beskrivningen av sig själv, som ett särskilt samfund, på samma
sätt som man beskriver statskyrkan som ett samfund. Församlingens självförståelse är att man är avskiljd från statskyrkan och en egen kyrka, därför är det en
plikt att också ta konsekvenserna av förståelsen av sig själv som kyrka. För det
tredje ses inte frågan om skolan bara som något rent praktiskt, utan i första
rummet som en fråga inför Gud. Det handlar inte bara om att fatta ett beslut,
utan ett beslut efter Guds vilja. Ett felaktigt beslut kan beskrivas i termer av
synd och som ett enormt ansvar inför Gud.
Att det är detta som är den egentliga huvudfrågan visar sig också i Piras avslutande sammanfattning. Här får just dessa teologiska och ecklesiologiska
aspekter störst utrymme. Det är ansvaret inför Gud, som hans kyrka, som pliktar
till att driva skolan:
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Det är mycket oegentligt att vi, som utgått från statskyrkosamfund i hufvudsak
varande en kyrka i uppenbar strid både i lärosatser och lefvande mot Guds
anda och Nya Testamentet, likväl genom att låta uppfostra våra barn, beträffande religionsundervisningen i detta samfunds skolor, åter kasta dem i armarna på denna kyrka. Vi beträdas hårdt inför både sunda förnuftet, inför vårt
samvete, inför våra egna barn (i mognare ålder), inför verlden, inför Guds församling och inför Gud sjelf, för oärlighet och dubbelhet i vår öfvertygelse, i
vårt eget handlingssätt och i vår trosbekännelse.
Vi hafva som ett sjelfständigt trossamfund ansett det nådigt att i al[l]t afsöndra
oss från det, som kan anses besmitta oss och våra barn i lära och lefverne äfvenså synes det vara förnuftigt att hvarje samfund bör hafva, om möjligt sina
egna skolor. Wore det så, att i statens folkskolor icke ”kristendom” inginge som
det vigtigaste undervisningsämnet eller som i vissa skolor i Amerikas förenta
stater religionsundervisning icke al[l]s meddelades utan endast i de rent borgerliga ämnena, så skulle vi icke så mycket tveka att begagna oss av folkskolorna, men nu äro förhållandet så, att kristendomsundervisningen står som det
första och nödvändigaste undervisningsämnet på skolornas arbetsordningslista,
Schemat. (Ordföranden)

I detta långa stycke ser vi att det i första hand inte är en konflikt med samhället i
stort. Det handlar inte om en konflikt med ”världen” i vid betydelse, eller om ett
allmänt kunskapsförakt, utan problempunkten är just kristendomstolkningen. En
trosneutral skola vore acceptabel för Pira, men statskyrkoskolornas felaktiga
kristendomstolkning gör det omöjligt att acceptera dem för den baptistiskt troende.
9.1.1.2.5. Argument utifrån vittnesbördet inför andra
Vi ser i det långa citatet under föregående punkt att det inte bara är inför Gud
och samvetet som det är ologiskt och omöjligt att stänga skolan. Det handlar
också om anseende gentemot ”världen”. Per Olsson uttalar sig också om detta
som en skam för församlingen och ett dåligt vittnesbörd:
Det vore en skam inför våra motståndare, hvilka skola glädjas om vi slutade nu
med skolan. De skola säga: ”baptisterne förmådde ej fortsätta.”

9.1.1.2.6. Argument som visar att skolan fyller sin funktion
Motståndarna påstod att skolan inte fyllde sin funktion som kristelig fostrare genom att visa på att deras barn inte blivit kristna genom skolan. Detta bemöter ett
par av förespråkarna genom att peka på hur väl skolan fungerat när det gäller
deras barn.
[P. Andersson i Köpstas] egna barn ha alltid visat håg och flit i vår skola och
han hade sett att Guds ande verkat på dem samt att deras undervisning varit till
stor välsignelse.
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Er Ersson Berga: Hade någon tid under det ingen skola hölls här haft sina barn
i statskyrkans skola och derunder förmärkt, till bedröfvelse, att barna blifvit utåtvända och håglösa för Herrens ord, men deremot med tillfredställelse erfarit,
att de i vår egen skola visat flit samt lärt sig mera i kunskapsväg och gudsfruktan.

9.1.1.2.7. Argument utifrån församlingens lagfart
I ordförandens avslutande sammanfattning för han in ett nytt argument, som inte
de övriga talarna berört. Detta argument är relaterat till församlingens relation
och trovärdighet gentemot samhället.
Fråga är ock, om icke församlingen ifrån den borgerliga lagens synpunkt kan
anses som bringad att ständigt hålla en friskola på platsen, emedan den jord, på
hvilken vårt Bönhus står, har blifvit af Häradsrätten lagligen erkänd för ”frivilliga skolinrättningen i Asker” och på denna grund beviljadt och utfärdadt vårt
lagliga fästebref på jordegendomen. Således inför lagen är vår verksamhet här i
första rummet betraktad som en ”frivillig skolinrättning”; och ifrån början af
denna förunderliga tillvaro har friskolan vid Stohagen i många år utgjort en af
församlingens viktigaste verksamhetsgrenar.

I samband med lagfartsförfarandet, då församlingen övertog marken från makarna Sjöström, var det skolverksamheten som angavs som huvudskäl. Detta
medför en förpliktelse gentemot myndigheten som beviljat lagfarten på marken.
Att detta utgjorde skälet till byggandet av kapellet visar också på den vikt församlingen lade vid skolverksamheten vid detta tillfälle. Det var dess huvudsakliga användningsområde.
9.1.1.3. Beslut
Vid mötet den 2 juni 1879, verkar inga beslut ha fattats om en fortsatt drift av
skolan, vilket väl egentligen innebär ett kortsiktigt beslut om att driva skolan
tills vidare, medan den mer långsiktiga frågan skjuts upp. Härvid kanske frågan
och meningsskiljaktigheterna upplevdes för stora. Indirekt fattas ett beslut i och
med att mötet tillfrågades om församlingen fortfarande vill tillåta att lokalen
härefter som förr begagnas för hvardagsskolverksamheten, hvilket mötet svarade: ”derför finnes inget hinder”.
Den demokratiska principen om yttrandefrihet för båda sidor i debatten betonades också, samt att när det gäller ekonomin finns det inget tvång åt någondera
hållet. Båda principerna är baptistiska grundsatser:
Wårt samfunds höga och viktiga kristliga grundsats är att ingenting må ske genom maktspråk och tvång utan af fri vilja i sina sinnen. Hvar och en medlem
har att säga sin tanke och hvad han är bäst övertygad om inför Gud och sitt
samvete. Vi kunna icke tvinga någon att deltaga i att underhålla vår kristliga
skola, lika litet som någon kan tvinga oss 12 medlemmar som nu i 3 år sjelfva i
hufvudsak underhållit skolan här att icke dermed fortsätta.
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Hela diskussionen leder alltså fram till ett individualistiskt ställningstagande.
Det blir till syvende och sist upp till individen att avgöra hur hon skall handla.
Ansvaret rullas över från kollektivet till individen, då kollektivet inte kan enas.
Individens personliga relation till Gud betonas. Både det personliga ansvaret och
den individuella förmågan att fatta beslut lyfts fram som ett kännetecken på de
baptistiskt troendes gemenskap. Detta individperspektiv betonas genom den
dubbla understrykningen av ordet någon.

9.1.2. Den 29 juni 1879
En knapp månad efter det första till synes stormiga mötet hölls ytterligare ett,
den 29 juni.12 Detta möte verkar inte ha varit fullständigt offentligt, utan i denna
rådpläga deltogo endast de som understödt skolan under de senaste 3 åren och
andra som voro för skolan. Det innebär att detta möte blir avsevärt lugnare och
rör de mer rent praktiska frågorna. Nu verkar det som om församlingen beslutat
sig för att driva skolan vidare på längre sikt, även om man formellt inte fattat
något sådant beslut. Frågan är om den begränsade närvaron innebär att skolan
inte fullt ut drivs i församlingens regi.
Två praktiska frågor behandlades:
Finansieringsfrågan. Medlemmarna fick teckna sig för ett årligt bidrag för lön
till lärarinnan.
Personalfrågan. Lärarinnan Josefin Zetterlund hade beslutat att sluta sin tjänst,
vilket leder till att man tillsätter en kommitté för att söka övertala henne att
stanna. Men sedan verkar debatten kring hennes person dela gruppen och wännerna blefvo icke fast eniga om att Mamsell Zetterlund stannade, hvarför saken
förföll. Man ansåg att låta saken tills vidare stå som den stod.
Skolan skall alltså drivas vidare. Finansieringen löses genom frivilliga bidrag
från dem som önskar ha skolan kvar, men i personalfrågan kan man inte komma
överens.

9.1.3. Den 27 augusti 1879
Ytterligare två månader senare hålls ännu ett möte rörande friskolan. Protokollet
är kortfattat och behandlar lösningen på personalfrågan:
Beslöts att tills vidare öfverlemna skolundervisningen åt Anna Pira under sin
fars öfverinseende. Man bör begagna sig af de krafter man har att förfoga öfver, på det ingen lucka måtte ytterligare uppstå med skolans gång.13
12 Alla citat ur Protokoll 1879-07-29.
13 Protokoll 1879-08-27.
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Det är mycket möjligt att denna lösning inte bara är en lösning på personalfrågan, utan även på den rörande finansieringen.

9.1.4. Den 4 februari 1883
Lösningen på skolfrågan 1879 blev ingen enhällig uppslutning bakom friskolan.14 Den ekonomiska basen breddades visserligen något men det var endast av
cirka 15 å 25 bröder, som ansett skolans tillvaro såsom en helig samvetssak och
fördenskull uppehållit och understödt skolan. Skolan var fortfarande inte hela
församlingens angelägenhet. Trots att protokollen är tysta i skolfrågan mellan
1879 och 1883, verkar debatten ha varit ständigt återkommande. Paragraf två i
protokollet av den 4 februari 1883 lyder nämligen:
Församl. hade med flere gr förr haft sig skolan förelagd, men ej varit enig om
dess tillvaro. Detta i korthet återgifvet.

Diskussionerna hade tydligen varit igång en längre tid, men man hade inte
kommit till några avgörande beslut och därför har inte samtalen protokollförts.
Också i paragraf ett blir det tydligt att det rör sig om ett återkommande ämne i
och med att den inleds med konstaterande att Läraren föredrog ånyo frågan för
församlingen och senare beskrivs skolan som den på senare tiden mycket omtvistade ”friskolan vid Stohagen”. Skolfrågan verkar vara ett ständigt irritationsmoment och det verkar som om risken för stridigheter i församlingen är
uppenbar. Nu i februari 1883 verkar frågan ställas på sin spets. Av protokollet
framgår inte den utlösande orsaken, men att det rör sig om någon form av kris
verkar vara tydligt. Upplägget av diskussionen skiljer sig avsevärt från den fyra
år tidigare. Då fick motståndarna först möjlighet att redogöra för sina ståndpunkter. Nu finns inte dessa med överhuvudtaget och pastor Pira lägger fram
sina argument från början och därefter lämnas ordet fritt. Även argumentationen
skiljer sig avsevärt åt. Det är inte samma argument som används. Då handlade
det om ekonomi, om barnens bästa och inte minst om konflikten med statskyrkoväsendet. Nu handlar argumentationen främst om församlingssyn och församlingsengagemang.
9.1.4.1. Argumentationen
Vi skall i det följande titta på de två olika argumentationslinjer Pira följer:

9.1.4.1.1. Argument om att församlingen är skolan15
14 Alla citat ur Protokoll 1883-02-04 (§1 om inget annat anges).
15 Detta är det argument som också i skolans stadgar betonas i den inledande historiska
paragrafen. Man lyfter fram det moraliska ansvaret inför staten att bedriva den skola som
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Pira utgår i sin argumentation, precis som i avslutningen 1879, från fästebrevet
vid lagfarten då makarna Sjögren skänkte marken till kapellet. Då handlade argumentationen om att det vore fel inför myndigheten att inte driva skolverksamheten, då det var det som de sagt att marken skulle användas till. Nu däremot
använder han lagfarten och sätter det i ett ecklesiologiskt sammanhang:
Läraren föredrog ånyo för Församlingen den omständigheten, att emedan fastebrefvet på 1 tunl. jord makarna Sjögren skänkt församl. för Kapellets plats är
af Härads Rätten utfärdatdt till ”den s.k. frivilliga skolinrättningen i Asker”
deri inbegripes hela församlingen. Församlingen också å sin sida måste anses
böra göra rätt för sitt lagliga namn: ”frivilliga skolinrättningen” och sålunda
sjelf upprätthålla den på senare tiden mycket omtvistade ”friskolan vid Stohagen”. Ty om hela församlingen gör anspråk på att ega platsen, så måste den
ovillkorligen ock erkänna sin benämning i Rättsprotokollet såsom ”frivilliga
skolinrättningen”, ty lagen vet ännu ej af något annat erkändt baptistsamfund i
riket mera än Womhus.

Piras utgångspunkt är att inför myndigheterna är församlingen inget annat än
skolan. De är inte erkända som församling inför lagen, utan erkända som den
frivilliga skolinrättningen, av Pira understruket för att betona dess fakticitet. I
sekulär juridisk mening är alltså församlingen skolan och kan inte vara annat, ty
lagen vet ännu ej af något annat erkändt baptistsamfund i riket mera än Womhus.16
Utifrån detta att i juridisk mening är församlingen skola menar då Pira att det
blir omöjligt att ställa sig utanför skolverksamheten om man tillhör församlingen. I detta perspektiv är församlingen skolan. Kombinerat med ett baptistiskt
ecklesiologiskt perspektiv, där alla individer är lika delaktiga i församlingen,
man startat och som gör att församlingen har rätt att äga församlingshuset. (Stadgar, s. 1–
2).
16 Wåmhus baptistförsamling var en församling som grundats 1855 och till en början växt
kraftig. 1858 hade församlingen 141 medlemmar och en söndagsskola med 60 barn.
Wåmhus är beläget nära Mora i Dalarna. Under perioden därefter splittrades församlingen av en schism rörande syndfrihetslära och församlingen hade 1861 endast 10 medlemmar. 1864 rekonstruerades församlingen och ett 50-tal medlemmar vände åter till
den. Denna församling skilde sig från övriga baptistförsamlingar i deras reaktion på den
1860 antagna dissenterlagen. Baptisterna i allmänhet ställde sig vid sidan av dissenterlagens möjlighet att sluta sig samman i av staten erkända församlingar. Baptisterna i allmänhet var kritiska till bl.a. att det skulle behövas sanktion av kungen för att få bilda en
församling vid sidan av statskyrkan, att det var kungen som skulle bestämma hur länge
en sådan församling skulle finnas till, att evangelisation i syfte att utbreda sin religiösa
övertygelse var förbjuden, att det var för byråkratiskt och framförallt att hela lagen förutsatte statskyrkans överhöghet och domsrätt i religiösa frågor. Wåmhusförsamlingen däremot ansökte till skillnad från övriga baptistförsamlingar 1865 att få bilda den Svenska
Frikyrkan. Man skickade in både en församlingsordning och en trosbekännelse. Ansökan
avslogs först på formella grunder, men 1868 konstituerades Wåmhus dissenterförsamling, som den enda baptistförsamlingen enligt 1860 år dissenterlag (se Nordström 1928,
s. 5ff, 156ff).
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dess egendom och dess verksamhet, blir det underligt om man då ställer sig utan
ansvar för skolverksamheten. Piras argument är således att man som medlem i
församlingen inte kan ställa sig vid sidan av dess skolverksamhet.
Innan frågan överlämnas till församlingens diskussion uppmanas församlingen till en bekännelsehandling i linje med Piras ecklesiologiska argument:
Efter det läraren så tydligt som möjligt förklarat saken och förslagit att hela
församlingen borde erkänna sig sjelf vara denna Frivilliga skolinrättning. . .

9.1.4.1.2. Argument utifrån risken för splittring
Piras andra argument lyfter fram de risker som finns för splittring och oenighet i
församlingen om man inte lyckas komma fram till ett gemensamt engagemang i
fråga om skolans verksamhet:
Tvister kunde här med tiden uppstå i församl, ja måhända söndring, om ej församl. förblifver i ödmjukhet och tro och under sådana omständigheter kunde
också något parti komma att ensamt tillhålla sig både hus och plats.

Pira målar bilden av en församling i splittring, där de olika partierna kämpar om
makten och om de gemensamma ägodelarna, kapellet och dess mark. Under
detta ligger den baptistiska ecklesiologin om allas delaktighet och delägande i
det gemensamma. Och utifrån denna församlingssyn vore ett sådant händelseförlopp förödande.
9.1.4.2. Beslut
Efter Piras inledande ganska direkta argumentation, utifrån baptistisk ecklesiologi öppnas upp för diskussion. Diskussionen återges inte och var förmodligen
inte särskilt livlig efter Piras inledning. Församlingen går till beslut som helt
stämmer överens med Piras inledande önskemål. Det är fyra beslut som fattas
angående skolans fortsatta verksamhet.
9.1.4.2.1. Församlingen erkänner sig i sin helhet vara den frivilliga skolinrättningen
. . .derefter församl i sin helhet, att hon (först) icke på vi[l]lkor ville förneka sig
ega både jord o kapell utan bekänna sig verkligen i sin helhet vara d. s. k. Frivilliga skolinrättningen. . .

9.1.4.2.2. Församlingen beslutar att driva skolan vidare
. . .för det 2dra att hon som Skolinrättning ville också utan inskränkning åtaga
sig upprätthålla ifrågavarande Friskola under all tid af sin tillvaro. . .

9.1.4.2.3. Församlingen tillsätter en kommitté att utarbeta stadgar för skolan
och dess verksamhet
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. . .för det 3 röstades för att stadgar, hvarefter skolan skulle utöfva verksamheten af en samtidigt vald komité uppsättas och för församl framläggas till ompröfning och antagande.

9.1.4.2.4. Församlingen utser pastor Pira till föreståndare för skolan tillsvidare
Frivilliga skolinrättning valde vid d. tillfälle församlingens lärare såsom föreståndare för Friskolan. Förtroendet antogs av Fr Pira som likväl ansåg detta
val böra vara provisoriskt till dess stadgarna hunnit utarbetas och fastställas i
församlingen.

Församlingen beslutar i total överensstämmelse med Piras förslag. I och med
detta möjliggörs också att skolan nu organiseras och kontrolleras av församlingen. Tidigare måste makten och beslutsfattandet över skolverksamheten ha
varit komplicerad. I och med att skolan drevs genom att vissa personer inom och
utom församlingen bidrog med dess underhåll och att varken styrelse eller stadgar verkar ha funnits för verksamheten blev beslutsordningen otydlig. Frestelsen
måste ha varit stor för gåvogivarna att tycka sig ha rätt att också påverka och
styra skolans verksamhet. Nu möjliggörs en ny möjlighet till struktur på verksamheten, vilket visar sig i de följande besluten.

9.1.5. Mars, april, maj och augusti 1883
I de kommande mötena behandlas ett antal praktiska frågor rörande skolans
verksamhet. I mars begär Pira att få slippa föreståndarskapet och han ersätts av
Per Olsson i Löksätter.17 Den 8 april presenteras stadgarna för församlingen,
men beslutet att anta dem uppskjuts fjorton dagar då så få är närvarande.18 Den
22 april antas stadgarna, trots att detta inte protokollförs då utan i majprotokollet.19 Stadgarna innehåller förutom en historisk inledning, där bakgrunden till
vardagsskoleverksamheten i församlingen beskrivs, 15 paragrafer.20 Vid mötet i
maj 1883 föreslår J. E. Persson i Bungsätter att skolan skall vara flyttbar.21 Varken orsaken till detta förslag eller något beslut i frågan finns i protokollen, vilket
väl innebär att något beslut ej fattades. En viktigare fråga som tas upp i paragraf
fyra från samma möte var tillsättandet av ett ”skolutskott” i linje med beslutet i
februari och stadgarna som antogs i april. Skolutskottets uppgift var att när församlingen så ansåg skulle reda och förbereda åtskilliga frågor rörande friskolan. Skolutskottets uppgift är att bereda frågor för församlings beslut. Den är
alltså ingen styrelse, utan snarare en arbetsgrupp eller just ett utskott, vilket var
underordnat församlingsmötet. Det är församlingen som har beslutanderätten i
frågor rörande skolan, då för öfvrigt har församlingen ansett sig sjelf böra vara

17
18
19
20
21

Protokoll 1883-03-20
Protokoll 1883-04-08 §1.
Stadgar, s. 6. Protokoll 1883-05-01 §2.
Stadgar, s. 3–6. De 15 paragraferna är redovsade i bilaga 5.
Alla citat ur Protokoll 1883-05-01.
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förpligtad att afgöra och rådpläga om att som afser skolan, se stadgarna!22
Dessa ord begränsar skolutskottets maktbefogenheter på ett avgörande sätt.
De som utsågs till att utgöra skolutskottet var följande:23
Per Olsson, Löksätter (ordf.)
Anders Wennerlund, Walsta (vice ordf.)
Brita Kajsa Persson, Löksätter
Maria Larsson, Askersby
Stina Kajsa Andersson, Walsta
Anders Larsson d.ä. Walsta

Lovisa Persdotter, Lyckan
Joh. Asplund
Anna Windal
Anders Ersson, Köpsta
Per Andersson, Wia
Erik Ersson, Berga

Dessa tolv utsågs, trots att paragraf 11 i stadgarna säger att utskottet skall bestå
av 9 personer, fem män och fyra kvinnor. Man kanske kan förutsätta att några
fungerade som uppleanter och nio var ordinarie. I utskottet ingår två gifta par.
Per Olsson och Brita Kajsa Persson i Löksätter och Anders Larsson och Stina
Kajsa Andersson i Walsta. Båda männen var aktiva i debatten 1879. Aktiva i
den diskussionen var också Anders Wennerlund, Per Andersson och Erik Ersson. Utskottet formeras alltså kring den grupp av människor som varit intresserade av skolfrågan. Lovisa Persdotters i Lyckan delaktighet i utskottet är intressant, då hon är gift med den Erik Andersson som 1879 instämt i kritiken mot
skolan. Antingen visar hon en självständighet i förhållande till sin makes åsikter,
eller så har han bytt inställning i skolfrågan. Det faktum att det ingår ett flertal
kvinnor i utskottet är också värt att notera. Detta är första gången kvinnor får
förtroendeuppdrag av denna kaliber i församlingen i Asker.
Det sista protokollet från 1883 där skolfrågan berörs är från augusti. Det behandlar lagningen och målningen av skolbänkarna och att inlånade bänkar från
Sköllersta skall repareras och målas som tack för lånet.24

9.1.6. 1884, 1885 och 1886
I och med 1883 är de stora debatterna kring skolans vara eller inte vara avklarade. Krisen är löst och vardagsskolan är en nu en integrerad del av församlingens verksamhet. Den är innesluten i det som är församlingens basverksamhet.
Från och med nu lyser debatterna med sin frånvaro och skolan nämns från och
med nu tydligt i årsmötesprotokollen för 1884, 1885 och 1886. 1884 är betoningen på tacksägelse för skolan och dess lärarinna Anna Pettersson och den
välsignelse hon och skolan är. Uppdraget och syftet betonas genom att man säger det är viktigt att fortfara med all omtanke för den beståndade Lärans tillgo22 Stadgarna för skolans verksamhet återges ingenstans i något protokoll, men finns på ett
separat handskrivet 6 –sidigt dokument.
23 Ur protokollet med kompletterande uppgifter från matrikelboken.
24 Protokoll 1883-08-?.
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doseende och man beslutar att ha en bjudning till förmån för skolans ekonomi på
långfredagen.25
1885 beskrivs verksamheten som att hvardagsskolan utgör en prydnad och
glädje och att den är en viktig del av församlingens verksamhet och alla röstar
enhälligt för dess fortsatta drift. Församlingsmedlemmarna varnas för slummeraktighet på detta område. Slutligen uttalas tack till givarna till skolverksamheten, samt att behovet är än större.26
1886 är protokollet mycket positivt. Skolan och dess verksamhet har under
året varit synnerligen välsignad. Inspektionen från Lektor Bogren och Prosten
Hedström gick bra: Deras omdöme godt och tillfredsställande. Överhuvudtaget
verkar stämningen i relation till skolan vara mer positivt, detta trots att kapellet
under året brunnit och verksamheten måste omorganiseras till Loviseberg. Man
har fått skaffa den fullständigaste materiel, vilket inte ses som negativt utan det
ses istället som positivt då allt är nytt och trefligt,. Församlingen verkar ha tagit
skolverksamheten och dess lärarinnor till sitt hjärta. För skolans fortsatta verksamhet talades till mycken uppmuntran. Alla voro lifvade för denna ädla gren af
Församlingens verksamhet. Protokollet avslutas med en lovprisning till den Gud
som tar hand om lärarinnorna och skolan:
Lärarinnorna som se upp till Gud allena för sin existens hade särskildt orsak tacka
Honom för Hans aldrig tröttnande kärlek. Ja den som förtröstar uppå Herren honom
skall aldrig något godt fattas. Hvilken underbar förmån att få tjena Gud! Lifar intresset för vår skolverksamhet i Asker!27

9.2. Avslutande analys
9.2.1. Vardagsskolan i relation till statskyrkan
Vid en genomgång av argumentationen för och emot skolans bevarande vid församlingsmötet 1879, blir det tydligt att bedrivandet av skolverksamheten ses
som ett missionsprojekt. Det är en självklarhet för båda sidor i meningsutbytet.
Ty också motståndarna Perssons och Kvarnströms grundinställning till vardagsskolan är att den har en uppgift att fylla. Den har en mission – det gäller att föra
barnen till omvändelse och baptistisk tro. Deras kritik går ut på att skolans verksamhet i Asker inte håller måttet i ljuset av denna bestämmelse och de menar att
deras icketroende barn är ett påtagligt bevis på detta. Detta tillbakavisas givetvis
av förespråkarna, vilka hävdar att dessa exempel inte bevisar något och de lyfter
istället fram egna exempel på att skolan fungerat i enlighet med sitt missions-

25 Protokoll 1884-01-27 §4–6.
26 Protokoll 1885-01-21 §1, §4.
27 Protokoll 1886-01-21 §1–2.
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syfte. Detta missiologiska perspektiv var allmänt när det gällde startandet av
friskolor.28
Skolverksamhetens huvuduppgift och mission är främst relaterad till statskyrkans kontroll av skolorna. Det är för att beskydda barnen till de baptistiska
föräldrarna från påverkan från den felaktiga läran som statskyrkan står för. Det
är denna teologiska dimension som utgör huvudargumentet för att driva vardagsskolan. Baptismen står inte för samma sak som statskyrkoskolorna i lärofrågor och det som man speciellt riktar in sig på är dopsynen. Det är läran om
barndop och konfirmation som utgör den stora stötestenen ur baptistisk synvinkel. Att sätta barnen i en statskyrkokontrollerad skola innebär för baptisterna ett
avsteg från den baptistiska läran om omvändelse och troendedop. Detta är den
avgörande yttre frågan som gör baptisterna till baptister och det är på denna
punkt skiljelinjerna är störst. Dopfrågan är självklart en tydlig identitetsmarkör
för baptisterna i Asker.
Själva frågan om dop och konfirmation har vid flera tillfällen, innan skoldebatten, varit uppe till diskussion i församlingen, vilket visar på dess avgörande
plats i det baptistiska tänkandet.29 Detta är för baptisterna en avgörande fråga.
Kanske den allra viktigaste enskilda identitetsmarkören.
De flesta av debattörerna tar sin utgångspunkt i den ecklesiologiska skillnaden mellan statskyrka och baptistförsamling. För baptisterna var den egna gemenskapen av troende och omvända människor en kontrast till statskyrkan, vilken i deras ögon bestod av oomvända människor. Detta synsätt hade lyfts fram
vid konferensen 1866:
Doktor Erik Nyström framhöll, att de läroböcker, som begagnades i de allmänna, voro av den beskaffenhet, att baptisterna icke gärna kunde godtaga dem,
och att de lärare, som undervisade i dessa skolor, i allmänhet icke voro omvända. Fördenskull borde baptisterna själva inrätta skolor för sina barn. Liknande synpunkter framhöllos även av andra.30

För baptisterna framstod alltså kontrasten mellan den oomvände läraren och den
omvände som avgörande för om skolan skulle kunna fullgöra sin mission som
förberedare för omvändelse och dop. I och med att statskyrkosystemet behärskade de allmänna skolorna och dess lärare inte var omvända var det nödvändigt
att starta vardagsskolor. Denna soteriologi var fundamental för den baptistiska
identiteten, även om vi kan se divergerande åsikter hos några av motståndarna
till att driva skolan vidare. En person hävdar till exempel att den skola han på

28 Svärd hävdar att skolan var en viktig verksamhetsform för den inre missionen – ”man tog
helt enkelt skolan i sin tjänst för detta ändamål ” (Svärd 1970, s. 75); se även: Svärd
1999, s. 6.
29 Se kap 10 ”Baspraktiker, identitetsriter och/eller sakrament.”
30 Nordström 1928, s. 269–270.
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senare tider haft sina barn uti vore bra och att statskyrkoskolornas lärare här i
Asker voro redliga män.31 Detta synsätt var dock inte det dominerande i Asker.
Frågan om lärarens konfessionella tillhörighet diskuteras aldrig i Asker, därför att det är självklart att i den vardagsskola som drivs av baptister, skall det
vara en omvänd och troende baptist som undervisar. På ett nationellt plan blev
denna fråga aktuell, då vardagsskolantalet växte och bristen på lämpliga lärare
blev påtaglig.
Visserligen voro kraven på en lärare i små- eller folkskolan icke så stora den tiden som i våra dagar, men då det här gällde icke blott att få lärare med nödig
formell kompetens utan även sådana, som voro medlemmar av baptistförsamlingarna eller åtminstone vore troende och hade en baptistisk uppfattning, var
det svårt och i många fall omöjligt att finna lämpliga personer för uppgiften.32

Detta problem finns väl även i Asker, när man ”tvingas” tillsätta pastor Piras
dotter Anna till lärare 1879. Hon saknar formell utbildning, men är pastorsdotter
och baptist, vilket för församlingen är viktigare än den formella kompetensen.
Den nationella frågan om brist på lämpliga lärare och vikten av lärarens andliga
kvaliteter visar sig även i Piras engagemang i frågan. I bristen på ett utbildningsseminarium i baptistisk regi håller Pira och några andra pastorer ”kortare kurser
för att ge lärare och lärarinnor en nödtorftig utbildning.”33 Den nationella konferensen tillsatte 1866 en kommitté med syfte att få till stånd ett seminarium för
utbildning av personal till skolorna. Kommittén gjorde vissa ansträngningar men
lyckades inte i sitt uppdrag. 1872 tillsattes ännu en kommitté i frågan, men när
det tre år senare, 1875, kommer fram att den inte haft ett enda sammanträde under de tre åren reagerar Pira starkt:
Detta sätt att handlägga ett så allvarligt ärende föranledde beklagande i konferensen, och pastor C. F. Pira framlade trenne alternativa förslag till sakens ordnande: 1. Att inköpa en lantegendom och dit förlägga seminariet. Medlen skulle
anförskaffas genom allmän insamling inom samfundet. 2. Att hyra eller om
möjligt inköpa en stadsfastighet, och dit förlägga seminariet. 3. Att söka ordna
den ifrågavarande lärarinneutbildningen i samband med någon privat undervisningsanstalt i landet, och att baptistsamfundet till denna skulle lämna ett visst
årligt anslag.34

Piras engagemang ledde till att ännu en kommitté tillsattes och att en mindre
summa pengar insamlades, men att inget mer hände, utan pengarna kom att användas till stipendier för baptister vid de statliga lärarutbildningarna, vilka
kommit in genom att vara döpta som barn innan de blivit baptister. Piras enga31
32
33
34

Protokoll 1879-06-02.
Nordström 1928, s. 271.
Nordström 1928, s. 272.
Nordström 1928, s. 273.
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gemang visar på den teologiska hållning som finns hos förespråkarna för att
driva skolan vidare.
Utifrån denna teologiska grundhållning, som skapar baptisternas självförståelse
och tolkningsram, blir frågan om vardagsskolans vara eller inte vara en fråga om
den egna teologins sanning. Och eftersom denna teologi formar den egna identiteten, blir skolfrågan faktiskt också en fråga om sitt eget vara eller icke vara,
om Askers Baptistförsamlings existensberättigande.
Här spelar naturligtvis också den egna historien och erfarenheten en avgörande roll. Flera av debattörerna hänvisar till det egna avståndstagandet från
statskyrkan. Man lyfte fram sitt eget exodus som något nödvändigt och tvingande. För de troende var detta ett handlande på liv och död. Det upplevdes som
omöjligt att finnas kvar i statskyrkosammanhanget och samtidigt bevara sitt
andliga liv. För den baptistiskt troende skulle det vara en dubbelmoral att först
själv känna sig tvungen att utträda och sedan sätta sina barn i ett sammanhang så
präglat av det man själv lämnat. Kyrkan beskrivs i termer av fiendskap och motståndare och att det faktiskt pågår en strid från dess sida mot baptisterna. I denna
strid är inte bara de två skolorna utbildningsanstalter, utan verkningsfulla vapen.
Pira sammanfattar dessa aspekter med följande ord:
Det är mycket oegentligt att vi, som utgått från statskyrkosamfund i hufvudsak
varande en kyrka i uppenbar strid både i lärosatser och lefvande mot Guds
anda och Nya Testamentet, likväl genom att låta uppfostra våra barn, beträffande religionsundervisningen i detta samfunds skolor, åter kasta dem i armarna på denna kyrka. Vi beträdas hårdt inför både sunda förnuftet, inför vårt
samvete, inför våra egna barn (i mognare ålder), inför verlden, inför Guds församling och inför Gud sjelf, för oärlighet och dubbelhet i vår öfvertygelse, i
vårt eget handlingssätt och i vår trosbekännelse.35

Den konfliktfulla relationen till statskyrkan parat med församlingens teologiska
perspektiv är det som blir tydligt i mycket av diskussionen kring vardagsskolans
existens. Dessa två ingredienser är formerande för den baptistiska identiteten.
Det är framförallt dessa två som blir bedömningsverktyg för rätt och fel i skolfrågan. De ekonomiska argumenten väger otroligt lätt i jämförelse. Detta innebär
också att begrepp som ansvaret inför det egna samvetet och Gud själv lyfts fram
och får tyngd. Något inlägg använder faktiskt också ordet synd för att beteckna
ett beslut om nedläggning av vardagsskolan.

9.2.2. Vardagsskolan och församlingen
Debatten kring vardagsskolan visar, som vi har sett, först och främst teologiskt
de ecklesiologiska utgångspunkter, vilka främst riktar sig mot statskyrkans kontroll över skolväsendet. Men debatten synliggör inte bara att självbilden är formad som kontrast, utan också formad utifrån ett perspektiv av vad församlingen
35 Protokoll 1879-06-02.
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är, eller borde vara, i sig. Diskussionerna visar tydligt på två olika element i den
baptistiska ecklesiologin, som inte är helt enkla att förena. Det ena är
kollektivistiskt och det andra är individualistiskt.
9.2.2.1. Kollektivistisk
Frågan om vardagsskolan i Asker lyfter fram den bild församlingen har av sig
själv som en enhet. Idealet är att församlingen är enig och fattar konsensusbeslut. I stadgarna konstateras att de är antagna genom hela församlingens röstpluralitet.36 Man väntar gärna med att fatta beslut om det inte är total enighet och
det är viktigt att så många som möjligt är med vid besluten. Församlingen är en
enhet inför Gud och borde därför vara enig i sina beslut och i sitt engagemang.
Därför innebär varje meningsskiljaktighet, ur detta perspektiv, ett problem och
en potentiell risk.
Vardagsskolan, såsom den drivits med hjälp av individuella välgörare, utgör
en tydlig utmaning mot detta kollektiva synsätt. Den underliggande grundtanken
är att den borde vara hela församlingens angelägenhet. Vardagsskolan har drivits
av församlingen, i församlingens lokaler, alltsedan dess tidigaste verksamhet.
Inför myndigheterna är bönhuset inte främst ett kapell, utan en frivillig skolinrättning. Allt detta skapar en spänning i förhållandet till vardagsskolan utifrån
det kollektiva perspektivet.
Frågans behandling över tid och framförallt pastor Piras inlägg i debatten visar på detta synsätt. Han driver frågan till dess slutgiltiga avgörande i februari
1883, just med en argumentation utifrån det kollektiva synsättet. Han pekar dels
på riskerna för splittring om frågan inte avgörs och konsensus nås, dels på det
faktum att skolan är en del av församlingens verksamhet och därmed kan man
egentligen inte ställa sig vid sidan av och låta bli att engagera sig för dess fortsatta drift. Vill man vara en del av den verksamhet som församlingen bedriver i
sitt kapell är man med och driver vardagsskolan. Och i och med att församlingen
är en enhet, en odelbar enhet, där de olika verksamheterna inte går att skilja ut
från vad församlingen är, blir det egentligen en omöjlighet att vara en del av församlingen, utan att också ta ett ansvar för skolan. Pira får församlingen att uttala
sig i sin helhet, att hon (först) icke på vilkor ville förneka sig ega både jord o
kapell utan bekänna sig verkligen i sin helhet vara d. s. k. Frivilliga skolinrättningen…37 Här är nyckelorden i sin helhet och därmed är det kollektiva konsensusidealet uppnått och frågan på sätt och vis avklarad.38

36 Stadgar, s. 3.
37 Protokoll 1883-02-04. §1.
38 Protokoll 1883-12-09. I detta protokoll från 25-årsjubileet beskrivs enheten som det mest
betydande i församlingens historia. …de synbara nådesbevis från Herren församlingen
rönt under hela tiden af sin tillvaro. Inga nämnvärda strider och partibildningar als ha förekommit. Split och köttsliga fejder ha aldrig fått i församlingen utkämpats utan måste
först uppgöras parterna emellan.
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9.2.2.2. Individualistisk
Samtidigt som idealet är en kollektiv konsensus, innebär detta att varje individ i
kollektivet har sitt personliga ansvar att komma fram till ”rätt åsikter”. Varje
individ i församlingen har både ett personligt ansvar, personlig yttranderätt och
personlig samvetsfrihet. Detta är grunden för den församlingsordning som rådde
i församlingen i Asker. Frågor togs upp och diskuterades och alla hade möjlighet
att yttra sig. På samma sätt som det kollektivistiska synsättet tydliggörs i stadgeantagandet, är den individualistiska sidan lika närvarande: Följande stadgar för
skolan äro alltså af Församl diskuterade och hvar och en af dem äro med omröstning antagna och bekräftade.39 Diskussionen i församlingen var en förutsättning för att ett beslut skulle vara giltigt. Grunden var att man inte kan eller ska
tvinga människor in i sådant de inte vill. I församlingsmötet den 2 juni 1879 yttrycks detta av flera deltagare och i Piras avslutande sammanfattning beskrivs
det individualistiska draget som en grundbult i den baptistiska synen:
Wårt samfunds höga och viktiga kristliga grundsats är att ingenting må ske genom maktspråk och tvång utan af fri vilja i sina sinnen. Hvar och en medlem
har att säga sin tanke och hvad han är bäst övertygad om inför Gud och sitt
samvete. Vi kunna icke tvinga någon att deltaga i att underhålla vår kristliga
skola, lika litet som någon kan tvinga oss 12 medlemmar som nu i 3 år sjelfva i
hufvudsak underhållit skolan här att icke dermed fortsätta.40

I detta sammanhang är nyckelfraserna Hvar och en medlem och det upprepade
och understrukna någon, Alla beslut skall ske av fri vilja från individens synvinkel. Det individualistiska draget i ecklesiologin är säkerligen kopplad till det individualistiska draget i soteriologin. Möjligheten för individen att yttra sig och
följa sitt samvete motsvaras av den för baptismen grundläggande möjligheten att
välja tro och omvändelse. Det personliga ansvaret inför Gud i frågan om hela sin
livsinriktning motsvaras av ett personligt ansvar gentemot Gud i frågor rörande
församlingens verksamhet. Detta är väckelse- eller omvändelsekristendomens
väsen och får därför också individualistiska konsekvenser i församlingssynen.
9.2.2.3. Resultatet – en begränsad demokrati
Spänningen mellan individualism och kollektivism skapar den begränsade församlingsdemokrati som är kännetecknande för baptismen. Individens ansvar för
det kollektiva gemensamma gör att ett demokratiskt synsätt skapas. Även om
demokratiska tankar inte är fullständigt främmande i samtiden, är den demokratiska praktiken inte alls vanligt förekommande. Askers Baptistförsamling, och
andra, är föregångare när det gäller demokratiska principer och handlingssätt i
Sverige, även om detta endast är i en begränsad form.

39 Stadgar, s. 3.
40 Protokoll 1879-06-02.
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Det i teorin demokratiska synsättet begränsas dock av ett antal faktorer. I teorin finns möjlighet till en fungerande demokrati som i praktiken begränsas av
både ”inomkulturella” och ”utomkulturella” faktorer.
Den första och mest uppenbara i fallet med vardagsskolan är kvinnornas
frånvaro i debatten. Samtidigt är inte bilden fullständigt mörk på detta område.
Trots frånvaron i debatten är kvinnorna mer närvarande i relation till skolan än
till församlingens övriga verksamhet. Vid sidan av Pira är samtliga lärare i skolan kvinnor.41 Det av församlingen tillsatta skolutskottet vid församlingsmötet i
maj 1883 har kvinnliga medlemmar. Fem av tio är kvinnor och i stadgarna garanteras kvinnornas platser. De skall ha fyra av nio ordinarie platser. Detta är
första gången i protokollen som kvinnor väljs till något förtroendeuppdrag. Tidigare har Maria Larsson ombetts att justera ett protokoll.42 Några icke-namngivna kvinnor har fått i uppdrag att framföra församlingens beslut om uteslutning.43 I övrigt lyser kvinnorna med sin frånvaro i det offentliga rummet, förutom i samband med uteslutning och församlingstukt, där de har en framträdande plats. Men i och med utskott för vardagsskolan finns hon också med i de
styrande sammanhangen. Man får inte heller glömma bort att själva skolan med
både manliga och kvinnliga elever pekar mot demokrati och jämställdhet. Samtidigt måste man se könsfördelningen i utskottet också i motsatt ljus. Fördelningen fem män och fyra kvinnor på de ordinarie platserna garanterar att männen alltid behåller sin majoritet och slutgiltiga makt.
Det finns inget yttrande av en kvinna återgivet i protokollen. I princip hade
kvinnan samma medlemskap och därmed samma yttranderätt som männen i de
baptistiska församlingarna, men vi ser i fallet med vardagsskolan och även alla
andra frågor som tas upp i den första protokollsboken att det i praktiken inte
fungerade så. Kvinnornas åsikter saknas. Denna begränsning har åtminstone två
orsaker, en ”utomkulturell” och en ”inomkulturell”. Den utomkulturella orsaken
är det samhälle och den kultur i vilken Askers Baptistförsamling fanns i under
andra hälften av 1800-talet. Det var en kultur, där kvinnor inte hade plats i det
offentliga rummet. Kvinnans plats och domän var hemmet. Och i denna sfär förväntades hon hålla sig. Det ansågs både okvinnligt och opassande, och kanske
rent av skadligt, för kvinnor att ta plats i det offentliga rummet och i den offentliga debatten.44 Den inomkulturella orsaken finns att finna i den biblicistiska
hållning som kännetecknade församlingen, som man kan se i relation till frågan
41 Byström. 1928, s. 69–70. Clara Jansson nämns inte av Byström men finns med i matrikeln som boende vid Stohagen och med titeln lärarinna. Hon har medlemsnummer 194 i
den första matrikeln. Clara Jansson (1864–1868); Johanna Zetterlund (1876–1879); Anna
Pira (1879–1881); Anna Pettersson-Larsson (1882–1886); Maria Pettersson-Olofsson
(1885–1890); Amanda Jonsson-Eriksson (1887–1890); Karolina Karlsson-Eriksson;
Mathilda Andersson.
42 Protokoll 1874-10-05.
43 Protokoll 1873-11-06. §2 (s. 32).
44 Se t.ex. Hammar 1999.
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om äktenskap med otroende.45 För församlingen är det av yttersta vikt att vara
biblisk och hålla sig till vad Gud i Bibeln uppenbarat. Den biblicistiska läsningen av texter som 1 Kor 11:5–13, 14:35 och 1 Tim 2:11–14, pekar på kvinnans passiva roll i församlingen och mannen som den som för hennes talan. Genom kombinationen av den inom- och utomkulturella synen på kvinnans roll och
plats blir detta en effektiv hämsko på det demokratiska synsätt som fanns i teorin.
Det andra området som fungerar begränsande på den baptistiska demokratin
är den hierarkiska samhällsordning som är rådande i samhället. Detta trots att
den baptistiska ideologin, när det gäller frälsning, är tydligt individualistisk och
står för jämlikhet. Varje individs fria val betonas, liksom individens rätt till
samvetsfrihet, vilket också kommer fram i debatten om skolan. Ändock präglas
skoldebatten av ett hierarkiskt mönster. Deltagarna i debatten, både de som är
för skolans fortsatta drivande och de som är mot, kännetecknas av att de i matrikeln bär titlar som hemmansägare, bonde, handlare, brukare och nämndeman.
Det är alltså personer med god ekonomi som uttalar sig. Det finns två undantag,
dels snickargesällen August Englund, dels husaren Anders Knutsson. Den förstnämnde är inte ens medlem i församlingen vid tiden för debatten. Han har flyttat
till Sköllersta två månader tidigare, men yttrar sig ändå. Den sistnämnde är som
husar väl på något av en mellannivå socialt och ekonomiskt sett. Samma mönster visar sig vid en genomgång av protokollen.46 Det är ett mycket begränsat antal människor som nämns och som har någon form av förtroendeuppdrag. Uppdragen kan gälla att justera protokoll, organisera insamlingar eller arbeten, bidra
materiellt eller ekonomiskt, tala med personer som behöver församlingstukt
m.m. De personer som nämns är delvis samma personer som yttrar sig i debatten
kring skolan och de övriga har samma sociala status som dessa. Majoriteten är
bönder och hemmansägare, vidare finns handlare, skomakare, husaren, trädgårdsmästare, men det finns också en dräng och en torpare nämnda i protokollen. Det finns också två kvinnor nämnda vid namn Maria Larsson, dotter till
nämndeman Lars Nilsson, som inte tillhörde församlingen och Stina Ersdotter,
som ej exakt går att utröna vem det är, då det finns fyra med det namnet i matrikeln.47
Bilden visar alltså ett traditionellt hierarkiskt system, där den sociala ställningen utanför församlingen styr mycket av uppdragen i församlingen. Den
ekonomiska och sociala positionen påverkar alltså direkt demokratin i församlingen. Personer med god ekonomi och/eller social ställning tar alltså med denna
in i församlingens beslutsprocesser och därmed begränsas demokratin. Detta
45 Se kap 12 ”Äktenskap med icke-troende”.
46 En genomgång har gjorts av protokollen fram till 1876 och i dessa går 20 personer att
identifiera, vid en jämförelse med matriklar, medan två personer inte med säkerhet kan
bestämmas, då det finns flera i församlingen med samma namn. Ytterligare två kvinnor
nämns bara som systrar, vilket gör dem omöjliga att identifiera.
47 Protokoll 1875-10-05; 1874-11-29.
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förhållande är dock inte konstigt med tanke på hur församlingen som organisation fungerar ekonomiskt. Församlingen är beroende av frivilliga gåvor och
bidrag för sin verksamhet. Den har omkostnader för drivandet av skolan, för
kapellet och för församlingens verksamhet, främst i form av lön till pastor Pira.
Detta innebär att de personer som kan bidra materiellt får en särställning i
församlingen. Omnämnandet av Stina Ersdotter handlar just om pengar. Hon är
villig att låna ut 400 kr till församlingen för att täcka en akut situation. Det blir
naturligt att den som bidrar också får möjlighet att vara med och bestämma hur
bidragen skall användas. Detta synsätt är i högsta grad närvarande i debatten om
skolan, då det rör sig om tolv personer som bidragit till dess verksamhet och
därigenom också styrt över den. Skoldebatterna kan ses som ett försök att i
demokratisk anda överföra makten över skolverksamheten till församlingskollektivet och inte låta bidragsgivarna styra själva.
Det verkar också finnas ett inomkulturellt drag som kompletterar den socioekonomiska begränsningen av demokratin och det är betoningen på andliga
kvalifikationer, främst dopdatum, alltså hur länge man varit medlem i församlingen, om man varit med från församlingens tidigaste år. I debatten om skolan
är de inte särskilt tydliga och överhuvudtaget är det en svagare tendens, men den
finns och är värd att notera. Möjligen kan man se den i husaren Knutsson, som
varit medlem i församlingen länge och är döpt så tidigt som i juli 1859. Kanske
kan man också se den i Maria Larsson/Larsdotters plats i skolutskottet, då hon
tidigare är den enda kvinnan som fått möjlighet att justera ett protokoll. Och
även Anna Sofia Windals plats i skolutskottet verkar vara ett uttryck för detta,
då hon i matrikeln får titeln piga, men är döpt så tidigt som 1861. Tydligast blir
det i relation till drängen Per Eric Andersson i Köpsta, döpt i oktober 1859 och
torparen Gustaf Persson, som döpts i maj samma år. Bland övriga är det bara
skomakaren Lars Eric Larsson och hemmansägaren Jonas Eric Persson som är
döpta tidigare, under 1858. De övriga personerna som omnämns i protokollen är
döpta senare och ofta flera år senare.
Det tredje som begränsar demokratin är synen på församlingens enhet. Frågan om församlingens enhet är viktig ur ecklesiologisk synvinkel, men självklart
blir önskan om konsensusbeslut begränsande ur demokratisk synvinkel. Ecklesiologin blir begränsande i så motto att idealet om enhet gör att olika åsikter blir
ett tecken på att något är fel. Därför sätts ibland demokratins mekanismer ur spel
och debatter tystnar. Så verkar vara fallet i skoldebatten 1884. Detta finns också
uttryckt i inledningen till protokollsboken, där onödiga näbbastämmor bannlyses från början.48 Detta uttryck pekar med all tydlighet i riktning mot enhetens
centrala roll, och på dess begränsning på en demokratisk fri debatt.
Det fjärde som fungerar begränsande för demokratin i församlingen är synen
på ledarskap och ämbete, framförallt kopplat till personen Claës Fredrik Pira.
Av skoldebatten blir det tydligt att pastor Pira driver sin linje och önskar ett visst
48 Protokollsbok Inledningen s. 1.
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resultat.49 Under den första debatten 1879 är det han som sammanfattar
diskussionen och även i dess slutskede inför argumentet om församlingen i relation till de sekulära myndigheternas tillstånd till kapellet vid Stohagen. I sin
sammanfattning bekräftar han att han står på den sida som vill att församlingen
skall driva vardagsskolan vidare i sin regi. Han lyfter fram den baptistiska synen
på individens frihet, men misstänkliggör även motståndarsidan för att tänka mer
på pengar än på barnen. Vid det andra avgörande tillfället, 1884, styr Pira händelserna än tydligare. Här lämnas det inte utrymme för debatt, utan så som protokollet presenterar det, lägger Pira fram sin syn på saken och församlingen fattar beslut helt i linje med hans önskan. Församlingen antar ett fyrapunktsprogram för skolans fortlevnad.
Den baptistiska ledarsynen är något dubbeltydig. Samtidigt som det finns en
stark betoning på det allmänna prästadömet och alla människors fria vilja och
ansvar, finns det inom den tidiga baptismen också en stark betoning på ämbetet.
Det finns en successionsordning som sällan lyfts fram. Detta visar sig historiskt i
hur de tidiga baptisterna inte började döpa, utan sökte sig utomlands för att bli
döpta, eller kallade på baptistpastorer från utlandet för att döpa i Sverige. Pionjären F. O. Nilsson döptes i Elbe i Tyskland 1 augusti 1847 av J. G. Oncken som
var pastor i Hamburg. Den 21 september följande år döps de första fem i svenskt
vatten av dansken A. P. Förster, som blivit omvänd, också han i Hamburg, men
nu var baptistpredikant i Köpenhamn. Han gjorde detta på uppdrag av baptistförsamlingen i Hamburg och i relation till ”The Strict Baptist Convention”.
Detta leder till att den första baptistförsamlingen bildas i Sverige med F. O.
Nilsson som ledare. Först nu börjar F. O Nilsson döpa själv. Året efter i april vill
församlingen att F. O. Nilsson skall avskiljas till äldste av församlingen i Hamburg och han reser dit för att avskiljas genom bön och handpåläggning av Hamburgförsamlingens pastorer, nämnde Oncken, samt J. Köbner och A. Schauffer.
1850 utvisas F. O. Nilsson från Sverige p.g.a. sin baptistiska verksamhet. Vi ser
här alltså en tydlig successionsordning. F. O. Nilsson tar emot sitt ämbete som
äldste för baptisterna i Sverige av andra avskiljda äldste. På samma sätt låter sig
sedan pastor Anders Wiberg döpas av F. O. Nilsson i Köpenhamn 1852.50
Ämbetets starka ställning visar sig också i matrikeln för åren 1858–1871, där
det finns kolumner inte bara för namn, födelsedatum, födelseort, hemvist, titel,
matrikelnummer och dopdatum, utan även en kolumn för dopförättare.51 Också i
Asker var successionen viktig. Fram till matrikelnummer 230 noteras detta, det
innebär fram t.o.m. år 1866. De få undantagen handlar om inflyttade personer
och det rör sig endast om en handfull. Den tidiga baptismen hade alltså en utpräglad ämbetssyn. Värt att notera är att Pira inte fungerar som dopförrättare
förrän i juni 1863, då han varit i församlingen i två och ett halvt år, medan där49 Man skall här också komma ihåg att det är Pira som skriver protokollet och därmed blir
hela debatten, så som den är återgiven, förmodligen färgad av hans syn på saken.
50 Nordström 1936, s. 64ff.
51 Förteckning öfver medlemmarna i Herrens Döpta Församling inom Askers Socken.
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emot några av församlingens diakoner döper tidigare. Det vill synas som att Pira
växer in i sitt ämbete som församlingens lärare och man kan anta att det blir
ointressant att notera döpare efter det att han tagit över rollen på allvar 1866.
Att pastorns/lärarens roll i församlingen är en viktig markör också för Pira
själv visar sig i inledningen till den första protokollsboken, som kommer till
först när Pira anlänt till församlingen i oktober 1860. Pira lyfter i inledningen
fram tre viktiga händelser i församlingens historia: Historien kring dess tillkomst, där J. A. Hanner nämns som församlingens grundare, vilket i sig visar på
successionstänkandet inom baptismen, hans egen ankomst och byggandet av
kapellet. Att hans egen ankomst och ledarskapet är viktigt syns av följande utdrag:
Broder Lars Nordmark, Färgare-fabrikör vid lägenheten Åland, innehade
äldsteskapet ifrån Församlingens grundläggande tills i Juli 1861, då han i sitt
ställe föreslog Brodern förre Skolläraren, Klockaren och Organisten Claes
Fredric Pira, (Hitflyttad från Håtuna Socken i Upland d. 5 Okt 1860) hvilken
enhälligt af Församlingen valdes, samt genom bön o händers påläggning invigdes till Dess äldste och lärare.52

Liknande formuleringar ger Pira även vid 25 år jubileet, då han i protokollet
först i en mening säger att festen blev lyckad, för att sedan, som vi sett, tala om
församlingens enhet, för att vidare tala i någon mening om församlingens
grundande och slutligen i det klart längsta stycket beskriva sin födelse, bakgrund, utbildning, ankomst och verksamhet i Asker under 23 år.53
Pastorns/lärarämbetets speciella ställning visar sig också i församlingens
principdiskussioner om hur äktenskap med icke-församlingsmedlemmar skall
hanteras. När man inte kan komma fram till konsensus i frågan inväntar man ett
kommande pastors/lärarmöte i Stora Mellösa för att från den samlade lärarkåren
få hjälp i sitt ställningstagande.54
När debatterna om skolan äger rum 1879 och 1883 har Pira etablerat sig i
församlingen. Han har varit dess lärare sedan 1861 och innan debatten avslutats
alltså varit där i över 20 år. Han har en auktoritet som bygger dels på den baptistiska ämbetssynen och dels på det förtroende och den ställning han byggt upp
under 20 års tid. Han har blivit väldigt svår att ifrågasätta. Detta stämmer också
väl med den bild Byström ger och de problem som Piras efterträdare Jäder får.55
Det finns alltså ett demokratiskt tänkande i församlingen. Det bryter igenom
ett antal barriärer i samtiden. För kvinnorna möjliggör det individualistiska synsättet en möjlighet. Flera kvinnor låter till exempel döpa sig före sina män. I teorin har de möjlighet att göra sin röst hörd och vid några tillfällen får de uppdrag,
inte minst i skolutskottet. Samma sak gäller för dem som i andra sammanhang i
52
53
54
55

Protokolls-Bok Inledningen, s. 1.
Protokoll 1883-12-09.
Protokoll 1884-04-06 och 1884-05-18 Maj (sammandragna i protokollsboken). § 1
Byström 1928. Protokollen 1887–1892.
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samhället har svårt att uppnå en position och tas på allvar, så som torpare, pigor
och drängar. Också här finns det exempel i Askers Baptistförsamling. Men fröet
till demokrati kuvas genom begränsningar i samtiden både inom och utom församlingen, både från den sekulära kulturen och från den baptistiska traditionen.
Demokratin finns, men i praktiken blir begränsad.

9.2.3. Vardagsskolan och samhället i stort
Utifrån den starka polemiken mot statskyrkosystemets kontroll över skolan
kunde man förvänta sig en liknande konfrontation med ”världen” i övrigt. Man
kunde tänka sig att Askers Baptistförsamling skulle ta ett klart avstånd från allt
utanför den egna gemenskapen och kulturen, men debatten kring vardagsskolan
visar att så inte var fallet. För Askers Baptistförsamling var inte konflikten total
gentemot samhället i stort, utan endast mot vissa företeelser i samhället, framförallt på det religiösa området. Istället visar bilden upp ett positivt förhållningssätt till samhället utanför församlingen. Det är framförallt på två områden som
detta blir tydligt. Det gäller dels förhållandet till myndigheter och dels förhållandet till sekulär kunskap.
9.2.3.1. Relationen till de världsliga myndigheterna
I diskussionen kring vardagsskolans vara eller icke vara använder sig Pira både
1879 och 1883 av argument som relaterar till de världsliga myndigheterna. 1879
argumenterar han utifrån den borgerliga lagens synpunkt och ger därmed den
Svenska lagen sitt erkännande.56 Församlingen är alltså inte fullständigt skild
från de världsliga myndigheternas påverkan. Den sekulära lagen har giltighet
också för församlingen, vilket innebär att de borgliga myndigheterna och staten
inte ses som något negativt, utan snarare som något självklart och neutralt i frågor som inte är trosfrågor. På det religiösa området är församlingen i relation till
statskyrkan väldigt svartvit, medan man i en fråga som gäller en sekulär angelägenhet självklart erkänner myndighetens makt. Ett liknande argument finns från
Piras sida i mötet den 4 februari 1883: Församlingen också å sin sida måste anses böra göra rätt för sitt lagliga namn: ”frivilliga skolinrättningen”.57 Också
här ser vi att församlingen erkänner de lagliga myndigheternas auktoritet och
församlingens ansvar gentemot dessa.
9.2.3.2. Synen på kunskap
Kritiken mot de statliga skolorna innebär inte en kunskapsfientlig inställning
överhuvudtaget. Det är skolans undervisning i religiösa frågor som är problemet,
inte kunskapen i sig. Pira och församlingen verkar inte ha något problem med
den utbildning och det kunskapsinhämtande som sker i de andra skolorna. Vore

56 Protokoll 1879-06-02.
57 Protokoll 1883-02-04. §1.
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det inte för den religiösa påverkan som sker i skolorna, skulle man självklart inte
ha några problem att sätta sina barn i de andra skolorna:
Wore det så, att i statens folkskolor icke ”kristendom” inginge som det vigtigaste undervisningsämnet eller som i vissa skolor i Amerikas förenta stater religionsundervisning icke al[l]s meddelades utan endast i de rent borgerliga ämnena, så skulle vi icke så mycket tveka att begagna oss av folkskolorna, men nu
äro förhållandet så, att kristendomsundervisningen står som det första och nödvändigaste undervisningsämnet på skolornas arbetsordningslista, Schemat.58

Det är värt att notera att det ingenstans i debatten finns något negativt uttalande
angående standarden på den allmänna skolan. Driften av vardagsskolan i Asker
är ingen kritik av den statskyrkliga skolans kunskapsmässiga kvalitet, vilket
dock Nordström menar var ett av baptisternas huvudskäl vid sidan av den konfessionella aspekten.59
Vid debatten under baptisternas konferens 1875 hade Pira även hävdat att
tillgång till de statliga lärarseminarierna vore den bästa lösningen på lärarbristen
inom de baptistiska vardagsskolorna: ”Man borde dock enlig förslagsställarens
mening söka verka för att baptister kunde få rätt att inträda i statens lärareseminarier.”60 Detta visar på en öppen hållning till staten och den sekulära kunskapen.
Vardagsskolan i Asker följde också den läroplan som gällde för folkskolan,
”vartill P. lade även trädgårdsskötsel.”61 Skolan skulle stå för en tidsenlig
folkskolebildning.62 Här handlar det inte om ett avståndstagande från samtidens
upptäckter och kunskap. Det finns ett intresse för det moderna. Pira verkar överhuvudtaget ha varit allmänt intresserad av folkbildning. Han skaffade sig och
spred medicinsk kunskap.63 Han var även en ivrig förespråkare för frenologi,
något som vid den här tiden ansågs som vetenskap.64

58 Protokoll 1879-06-02
59 Nordström 1928, s. 265: ”De skolor, som vid den här tiden funnos i kommunerna, voro
mycket bristfälliga, åtminstone ute på landsbygden, och undervisningen var i långt högre
grad, än vad fallet var årtionden senare, konfessionellt betonad.”
60 Nordström 1928, s. 273.
61 Lönroth 1936, s. 323.
62 Stadgar §3. Även i §6 finns det hänvisningar till tidsenligheten: Församlingen förser skolan med tillbörlig och tidsenlig skolmateriel i likhet med den materiel, som tillhandahålles och anses nödvändig i statens folkskolor äfvensom att församlingen denna materiel i
fortsättningen väl underhåller.
63 Lönroth 1936, s. 325; Byström 1928, s. 85ff.
64 Byström 1928, s. 85–86: ”Bland annat intresserade han sig för läran om själsegenskapernas fördelning och deras lokalisering i hjärnan vid vissa organ, om deras framträdande
såsom upphöjningar på hjärnans yta och om därav föranledda ytkaraktärer på huvudskålen. Denna lära kallades frenologi. Den grundlades i slutet av 1700-talet av F. J. Gall och
J. G. Spurzheim.”
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Det fanns alltså hos Pira ett intresse för kunskap och bildning, som han för
vidare till församlingen. Församlingen drev även en internatskola för flickor
med utbildning i bl.a. bokhålleri och musik 1882–1888.65
När det gäller kunskapssyn, måste det ändå konstateras att trots att det inte
finns någon motsättning mellan sekulär kunskap och andlig/biblisk, är det en
självklarhet för baptistförsamlingen att den senare är överordnad den förra. Det
finns i diskussionen tydliga indikationer att argumenten inte väger lika tungt. De
ekonomiska argumenten, vilka är att betrakta som sekulära till sin natur, väger
inte alls lika tungt i debatten som de teologiska. Dessa kan också ifrågasättas
medan de teologiska får stå oemotsagda.

65 Byström 1928, s. 155.
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10. Baspraktiker, identitetsriter och/eller
sakrament?
I materialet rörande Askers baptistförsamling är det tre religiösa praktiker som
intar en särställning; dopet, nattvarden och predikandet.1 Det är dessa som lyfts
fram och det är endast kring dessa som det förs diskussioner om dess utförande
och hur det sammanhang skall vara för att de skall fungera bäst. Det vill synas
som om dessa tre för församlingen uttrycker vad för församlingen är i handling.

10.1. Dopet
Att dopet har stor betydelse är väl närmast ett understatement när vi talar om en
baptistförsamling. Den första protokollsboken har som rubrik Protokolls-Bok för
Herrens troende o döpta Församling i Asker.2 Tron och dopet är de två kännetecken som måste finnas hos en medlem i baptistförsamlingen. Att vara troende
innebär både att omfatta det rätta trosinnehållet och det personliga tillägnadet –
omvändelsen eller avgörelsen, liksom ett rätt trosliv. Dessa tre ingredienser hölls
samman och kunde inte finnas varandra förutan.3 Till detta är det baptistiska dopet kopplat.
För baptisterna i Asker var det en självklarhet att den sanna församlingen bestod av de troende. I den pietistiska väckelsetradition de stod var den personliga
tron en förutsättning för att tillhöra Herrens… Församling. Att Herrens församling endast bestod av personligt troende var självklart. Det var för dem en omöjlighet att tänka sig att det i församlingen skulle finnas människor, vilka inte omfattade tron på ett personligt sätt. Frågan blir då om begreppet döpta i Askerbaptisternas teologi och tanke har samma nödvändigt kvalificerade betydelse
som troende. Det går inte att tänka sig en församling som inte består av troende,
men frågan är om det skulle kunna vara en Herrens församling om medlemmarna inte var döpta?
I Askerförsamlingens egen historieskrivning angående grundandet har vi sett
att förföljelsen lyftes fram, men också dopet av två kvinnor i det isiga vattnet
den 9 december 1858. Uppoffringen och den hängivna efterföljelsen av sanningen betonas genom detta. Dopet är något man är beredd att offra bekvämlighet för, därför att det är viktigt och i baptisternas ögon helt nödvändigt.

1

2
3

Jag använder termen ”predikande” på ett liknande sätt som Sune Fahlgren använder
”predikantskap” i hans avhandling från 2006. Han menar att predikantskapet involverar
hela predikohändelsen; predikant, predikan, mottagare och situationen där predikan framförs.
Protokoll-Bok Inledningen, s. 1.
När det gäller troslivet, dess innehåll och gränser se. Kap 11. ”Församlingstukten”.
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I den statistik som församlingen rapporterar in till distriktsföreningen, är det
aldrig antalet omvändelser som lyfts fram, utan antalet som döpts under året.4
Samma sak är det de fåtaliga gånger man rapporterar siffror till Wecko-Posten.5
Alltså är det inte antalet avgörelser eller hur många som kommit till tro, utan hur
många som låtit döpta sig som är intressant, vilket antyder att riktigt kristen är
man först i och med dopet. I en rapport om en tid av väckelse i Wecko-Posten
1883 står det:
Många själar blefvo frälsta och döpta. Der i trakterna anses icke en person för
en ”riktig kristen”, om han icke är döpt – alldeles som i de första tiderna.6

”En riktigt kristen” är alltså döpt, i församlingens tänkande, vilket leder till frågan om dopsynen i församlingen har sakramentala drag. Dop verkar vara en
nödvändighet för frälsning och för att tillhöra Herrens församling.
I citatet från Wecko-Posten ovan finner vi det viktiga att den baptistiska doppraxisen som tecken på sann kristendom är ett tecken på den ursprungliga kristendomens återupprättande. Det som sker i Asker sker ”alldeles som i de första
dagarna”. Dopet blir kännetecknet på att ha rätt, vara biblisk och därmed de
sanna kristna. Idealet är bibliskt och man hämtar sin identitet, trygghet och stolthet ur detta faktum.
Dopets vikt kommer också i källmaterialet tydligt fram i den skarpa kontrast
församlingen ställer det gentemot den lutherska kyrkans praxis av spädbarnsbegjutning och konfirmation. 1865 utesluts Per Andersson, som var en av de ursprungliga 15 medlemmarna tillsammans med sin hustru Stina-Lisa Persdotter
för att de självvilligt befordrat sitt barn till prästen för begjutning och har därför förnekat sin bekännelse.7 Den bekännelse man avlade innan det egna dopet
förlorar sin giltighet i och med att man frivilligt väljer att döpa sitt spädbarn.
Församlingen kan inte acceptera det. Frågan är om församlingen ser barnbegjutningen som en förnekelse av församlingens trosinnehåll eller en förnekelse av
den frälsande tron på Kristus. Med den definition vi gjorde tidigare spelar det
kanske inte någon större roll i deras tänkande. Men i deras förnekande ligger
också ett bejakande av det som församlingen ser som sin motpol – Svenska kyrkan. Frågan om dop kontra barnbegjutning är för baptisterna ytterst känslig och
allvarlig. Även om deras åsikt kanske ytterst är att det är tron som är det centrala, är det känslomässigt så att det är dopfrågan som ger dem existensberättigande.
Gång på gång markerar man sin dopsyn i kontrast mot den lutherska kyrkans
syn. Det gäller i startandet och drivandet av sin vardagsskola.8 Man markerar det
4
5
6
7
8
178

T.ex. Protokoll 1875-01-07.
Wecko-Posten 1877:47.
Wecko-Posten 1883:2, ”Bref från Nerike”.
Protokoll 1865-10-14.
Se kap 9 ”Vardagsskolan”.

1875 i sin statistik över nödvändiga uppgifter, där man inte bara noterar antal
medlemmar, inflyttade, döpta, återupptagna, utflyttade, uteslutna, döde, söndagsskolbarn och söndagsskollärare, utan även Obegjutna barn och Okonfirmerade.9 Orsaken till denna markering just detta år är förmodligen att man börjat få
problem i församlingen med barn till församlingsmedlemmar som låter konfirmera sig.
Frågan är uppe första gången den sjätte april för att en och annan medlem i
Församlingen bevisat sig vara slapp och eftergifven för sina barns konfirmation.
Man ser allvaret i situationen i det att man använder starka ord. Det är en kränkning af egen bekännelse att icke vara afgörande och bestämd då sådant komma i
fråga. Återigen har vi en hänvisning till den egna bekännelsen, då handlade det
om förnekelse, nu handlar det om en kränkning av den. Föräldrarna måste ta itu
med barnen och ta sitt ansvar och vara bestämda och hävda sin åsikt mycket
tydligt. Samtidigt finns en medvetenhet om att själva den baptistiska dopsynens
väsen är frivillighet: Inget tvång, men icke heller eftergifter i sin öfvertygelse.
Här i ligger församlingens och föräldrarnas dilemma. Baptisternas hävdande av
det personliga valet, utesluter tvångsmedel, samtidigt är situationen så allvarlig
att den egna övertygelsen blir kränkt.10
I november samma år, 1876, är samma dilemma uppe på nytt på församlingsmötets agenda. Tonen är skärpt. Det beskrivs som en oroande sak och från
att det i april rört sig om några är det nu åtskilliga medlemmar visa slapphet…
med afseende å deras barns konfirmation. I nästa strof visar det sig dock att det
rör sig om ett eller två barn som går i konfirmationsläsning hos kyrkoherde Hedström. Att läget nu skulle vara allvarligare än tidigare under året är svårt att se,
men för baptisterna är varje barn från en baptistfamilj som låter sig konfirmeras
ett misslyckande och ett hot mot den egna tron och den egna identiteten. Församlingen inskärper på nytt allvaret i frågan för föräldragenerationen. De skall
på öfvertygelsens väg försöka få barnen att inte konfirmera sig, genom att betona
att man inte skall låta konfirmera sig för verldslig vinnings skull , ty det är hyckleri . Precis som ett halvt år tidigare betonas att man inte får använda tvång i någon form. Skulle barnen ändock inte lyssna på föräldrarnas varningar bör föräldrarna följa med sina barn till prästen och för honom betyga att deras barn
handlar mot föräldrarnas öfvertygelse, råd och förmaningar. Till slut beslutar
församlingen också att ta ett kollektivt ansvar i det att Pira ska ta kontakt med
kyrkoherde Hedström och klargöra församlingens tankar,11 vilket han gjorde och
han meddelar församlingen om samtalet med kyrkoherden, hvilket dem emellan
utföll i allt godt och fredligt.12
Tre år senare, i juni 1879, är frågan på nytt aktuell. Pira har af flere bröder
utom församl. blifvit förebrådd och församlingen beskylld för slapphet i begjut9
10
11
12

Protokoll 1875-01-07 §4.
Protokoll 1875-04-06 §3.
Protokoll 1875-11-11 §8.
Protokoll 1876-02-02 §6; Protokoll 1876-03-14 §3.
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nings och konfirmationsfrågan. Det verkar som att allvaret ökar på grund av att
ryktet spritt sig utanför församlingen till andra baptistförsamlingar. I och med
detta tas frågan upp igen till allvarlig rannsakning. Frågan de utomstående bröderna ställer är hur det är möjligt att så många af våra barn låtit förledas att
handla i strid med Guds ord, sin kunskap och sina föräldrars kristliga bekännelse. Genom beskrivningen av ett trefaldigt brott förstärks allvaret ännu mer.
Församlingen beslutar att kalla de berörda föräldrarna till ett församlingsmöte i
relation till ett nattvardsfirande, då så många som möjligt av församlingens
medlemmar är närvarande. På så sätt visas att frågan inte är en enskild angelägenhet, utan att den berör församlingen som helhet och att frågan handlar om
församlingens anseende och existens.13
Det dröjer ända fram till november innan mötet med föräldrarna kommer till
stånd. Vid mötet förklarar föräldrarna att de alla allvarligt sökt öfvertyga barnen
om det orätta och farliga i att trotsa Gud och vara dem olydiga. Föräldrarna beskriver det som en kampanj från våra motståndare att ”läsa fram sig” och tyvärr lyckas det dem att sätta upp barnen genom förespegling att de annars gå
förlustige om vissa ”borgerliga rättigheter”, t.ex. att ej få ”laglig vigsel”. Pira
berättar att han sökt möta detta argument mot både barn och föräldrar med att
det snart kommer en lag om ett civilrättligt äktenskap. Pira fortsätter sedan med
att ge en analys över orsaker till barnens brist på vilja att lyda. Det första han
konstaterar är att när våra barn visa trots och olydnad synes det ligga en väsändtlig brist i uppfostran. Hans andra konstaterande är av andlig art och han
menar att barnens olydnad är tecken på att hos oss föreligger något hvarmed
Herren är misnöjd, då Han icke hörer våra böner och omvänder barnen samt
afvänder deras gensträfvighet mot oss och icke (enl vår önskan) tillstäder dem
att taga detta farliga steg. Det synes som det vore ett straff för våra synder att
barnen tillstädjas att vandra på orättfärdighetens väg. I sin analys söker Pira
orsakerna till hur detta hemska kan drabba hans fina församling. Han söker rationella svar om orsak och verkan. Det måste finnas en anledning till att barnen
ger efter på en så viktig punkt som dopfrågan. Ett svar har jordiska orsaker –
föräldrarnas dåliga uppfostran. Det andra har andliga orsaker – föräldrarnas dåliga andliga liv, vilket gör Gud missnöjd. Annars skulle inte Gud låta detta
hända. Slutsatsen blir att det är föräldrarnas eget fel: Alltså, och det med rätta,
anse vi att föräldrarna själfva äro skulden till att barnen visa trots och olydnad.
Slutligen kräver församlingen att få veta när något barn bestämt sig för att konfirmera sig.14
1881 noterar man med glädje, kanske t.o.m. med viss skadeglädje, att den
lutherske predikanten i Askers missionsförening låtit döpa sig på baptistiskt vis.
För församlingen blir en sådan händelse ett tecken på den egna trons sanningshalt i relation till den lutherska barndopsläran.15
13 Protokoll 1879-06-12 §3.
14 Protokoll 1879-11-01 §1.
15 Protokoll 1881-04-10 §2.
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Dopet och dess ritual är en tydlig identitetsmarkör. Den måste skyddas och
bevaras. Det är faktiskt så att dopet är det som ger just baptismen dess existensberättigande, vilket gör att det är just denna praktik som man bevakar hårdast
och är mest angelägen om att föra vidare till nästa generation. Därav de häftiga
reaktionerna på som det verkar några enstaka tillfällen då några få barn låtit begjuta sig och konfirmerats i den lutherska kyrkan.
Intrycket av den vikt man lade vid dopet som helig handling stärks också av
de reaktioner man fått att utomstående närvarat när människor avgivit sin dopbekännelse. Upplevelsen verkar ha varit att denna heliga handling är församlingsgemenskapens, de heligas, privata tilldragelse. Annars skulle man kunna
tänka sig att detta skulle ses som en del av församlingens förkunnelse och möjlighet att vinna fler. Man beslutar sig för att dopbekännelsen sker i församlingens slutna sällskap, gemenskapen av endast de troende.16
Från början skedde dopen i församlingen på några olika platser i socknen,
men i och med byggandet av kapellet, anlägger man en stenklädd dopgrav i
bäcken som rinner förbi kapellet. Nästa steg är att man skapar en dopbassäng
inne i huset.17 Man centraliserar så att säga dopverksamheten till församlingens
hem.18
Dopförrättaren var i början av församlingens verksamhet viktig. För de 230
första medlemmarna i församlingen, vilkas dop sker fram t.o.m. 1867, meddelas
det i stort sett alltid vem som varit döpare. Det är ett fåtal undantag, där det i
stället står att dopet skett i Asker eller Stora Mellösa. Den som döpt flest personer under dessa nio år är predikanten Hanner som var med och grundade församlingen. Han har döpt 40 personer följt av en mängd andra dopförrättare.19
Värt att notera är att det är främst resepredikanterna som döper. Av församlingens egna är det diakonen J.A. Löf som döpt flest med 25 personer, följt av församlingens förste föreståndare, Nordmark, som döpt 18 st. Dessutom har diakonen L-E Larsson döpt två och slutligen Pira endast 7 medlemmar fram till 1867
och varit officiant i endast två dopförrättningar, båda 1863. Nordmark börjar
16 Protokoll 1878-08-02 §6.
17 Protokoll 1882-04-09 §2.
18 Byström 1928, s. 56.
Protokoll 1877-08-05 §1: Läraren föreslog att en dopbassäng borde byggas i den förbi
Kapellet flytande bäcken, hvilket af församlingen beslutades. Den första dopgraven hade
blivit förstörd och en ny behövdes byggas. Man bygger den på samma ställe.
19 Förteckning öfver medlemmarna i Herrens Döpta Församling inom Askers Socken.
Matrikel 1871–1887.
J. A. Hanner 40; J. P. Lundqvist 27 (varav fyra inflyttade); J. A. Löf 25 Diakon; P. J.
Hult 24; Svensson 18; Nordmark 15 Församlingens förste föreståndare fram till 1861;
Holmgren 10; Knutsson 9; Lindh 8; Pira 7 församlingens föreståndare från 1861; J. Nilsson 4; C. H. Carlander 4; Nordström 3; P. Schölin 3; W. G. A. Segerblom 3; L-E Larsson
2 Diakon; Åkesson 2; A. Nilsson 2; Möllerswärd 2; Lundholm 2 (två inflyttade); Jonsson
2 (två inflyttade); M. Tillqvist 1 (en inflyttad); G. Palmqvist 1 (en inflyttad); J. Andal 1
(en inflyttad); Lindberg 1; Andersson 1; A. Jonsson 1: Rydberg 1.
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inte döpa förrän i november 1861, när han lämnat över föreståndarskapet till
Pira. Under de tre första åren lämnar man över dopförrättarsysslan till besökande
resepredikanter och även i stor utsträckning under de nästföljande sex. Det finns
här någon form av känsla att dopförrättaren skall ha en särskild auktoritet eller
bemyndigande. Detta är väl omvittnat i den tidiga svenska baptisthistorien.20
Trots att man har ett uttalat allmänt prästadöme och en betoning på den
personliga trons liv och tjänst, finns det också en sorts ämbets- och successionstanke. Den verkar inte vara formulerad men väl synlig i församlingens första dophistoria.21
Även om man teologiskt inte uttrycker dopet i sakramentala termer, såvisar
församlingens mentalitet och praxis att det finns tydliga sådana tänkesätt. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Askerbaptisternas dopsyn kan sägas vara
sakramentalt påverkad, genom att den sågs:
Som helig handling. Dopet är en helig handling – speciell och nödvändig – vilket är den ordagranna översättningen av latinets ”sacramentum”.
Som skriftenlig och av Kristus befalld. Askerbaptisternas dopsyn är reformatoriskt präglad. För dem är det viktigt att dopet är bibliskt och befallt av Gud.
Som yttre tecken på en inre verklighet. Augustinus klassiska definition av ett
sakrament som ett yttre synligt tecken på Guds osynliga andliga nåd får hos
baptisterna en viss betydelseförskjutning. Den är fortfarande ett yttre synligt
tecken på en inre andlig verklighet, men det har skett en förskjutning från Guds
frälsande handlande till individens personligt frälsande tro. Förskjutningen till
den personliga tron som dopets inre verklighet innebär också en frikoppling från
den reformatoriska kopplingen till Ordet. Den personliga tron kommer av Ordets
predikan, men dopets giltighet kommer inte av Ordet i första hand, utan av det
personliga mottagandet av Ordet. Ordets giltighet i relation till dophandlingens
giltighet är frikopplade från varandra och återknyts i individens personliga tro.
Som reglerad ritual. Inom baptismen är dopet förknippat med en viss ritual. Det
finns ett visst mönster som skall följas för att det skall vara ett dop – dopbekännelsen inför den troende församlingen, nedsänkningen i vattnet o.s.v. – vilket
ger handlingen en särställning. Dopet skall också ske genom en bemyndigad
dopförrättare.
20 F. O. Nilsson åker till Hamburg för att låta döpa sig. Det första baptistdopet i Sverige
sker genom att F. O. Nilsson kallar på predikanten i Köpenhamn.. Anders Wiberg åker
till Köpenhamn för att döpas av F. O. Nilsson.
21 Nordström 1936, s. 323. ”Inom vissa baptistiska kretsar i utlandet – t.ex. i Tyskland –
höll man hårt på betydelsen av ordination både för predikokallet och för uppgiften att förrätta dop, att somliga kunde få den uppfattningen att ordinationen meddelade andliga
kvalifikationer, något som ju var stridande mot baptistiska grundsatser.”
182

Som social rit. Dopet är ur sociologisk synvinkel en form av initiationsrit, där
personen genom dopet blir en del av gruppen, församlingen. Därmed får den
rollen av en identitetsmarkör som alla i den unga baptistförsamlingen delar. Den
ger signaler om tillhörighet och gemenskap, och blir även en tydlig markör mot
det som de ser som sina motståndare och deras missbruk av dopriten – det lutherska barndopet och dess konfirmation.

10.2. Nattvarden
Inom den tidiga baptismen fanns det ingen enhetlig syn i nattvardsfrågan. Vid
konferensen 1858 hade öppen eller sluten kommunion diskuterats. De flesta företrädarna företrädde den slutna kommunionen, vilken förespråkades bland baptismen i Tyskland. En minoritet var för öppen kommunion, i likhet med den
baptistiska traditionen i England. Man väljer att inte göra den här frågan till ”en
för samfundet konstitutiv princip”, utan frihet skulle råda för de enskilda församlingarna.22 Med tiden blir den slutna kommunionen den nästan helt allenarådande inom den svenska baptismen.23
Askers baptistförsamling verkar, utan att ha haft så mycket diskussioner om det,
stått för den öppna kommunionen.24 Nattvardsfirandet verkar ha skett i samband
med församlingsmötet, efter predikan och före förhandlingarna. Ser man till
protokollens dateringar verkar det varit mindre noga att det var en gång i månaden, för att med tiden fastslås att det skall vara en gång i månaden och förmodligen den första söndagen i månaden. Församlingen benämner nattvardsfirandet

22 Nordström 1936, s. 329–337. Nordström gör följande sammanfattning av konferensens
behandling av nattvardsfrågan: ”1. att konferensen gjorde ett uttalande i kommunionsfrågan med anledning av diskussionen;
2. att de flesta av de svenska baptisternas ombud voro av den meningen, att dopet bör föregå upptagandet i församlingen och deltagandet i Herrens nattvard; 3. att några av de
svenska ombuden voro för öppen kommunion och sålunda på de engelska baptisternas
ståndpunkt; 4. att man i enlighet med det råd, som givits av de engelska bröderna beslöt,
att nattvardsfrågan icke skulle anses vara en för samfundet konstitutiv princip, utan att
varje medlem och varje församling skulle ha frihet att handla efter sin övertygelse. Det
var sålunda den religiösa fördragsamhetens grundsats, som resolutionen gav uttryck för,
och den tillämpade man också i handling vid konferensen. På söndagsförmiddagen hölls
nattvardsgudstjänst i baptistförsamlingens predikolokal, och denna leddes av pastor Julius Köbner. I detta nattvardsfirande deltogo även de engelska bröderna, sålunda anhängare av både den slutna och öppna kommunionen” (s. 336–337). Se även Wecko-Posten
1874:4 ”Läraremöte i Nerike”.
23 Det är just frågan om Filadelfiaförsamlingen i Stockholms öppna kommunion som 1913
är den utlösande faktorn och som orsakar dess uteslutning ur Stockholms distriktsförening. I och med detta går Svenska baptistsamfundet och Pingströrelsen skilda vägar.
24 Theofilus 1887, s. 15: ”Dock hyllade eller lärde han aldrig öppen kommunion”. Detta
felaktiga påstående verkar vara påverkat av det faktum att baptismen vid den här tiden i
stort sett enhälligt förespråkade sluten kommunion.
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brödsbrytelse25 i linje med Apg 2:42 och dess egen strävan efter att vara bibliska.
År 1877 kommer så frågan upp. Det är så att många vänner känt sig störda
vid våra brödsbrytelser till följd af söndagsskolbarnens närvaro, med flere äldre
personer. Det är svårt att av detta kortfattade protokoll med säkerhet avgöra vad
som är problemet.
Är det bara närvaron av söndagsskolbarnen och andra som stör? I så fall ligger
betoningen att nattvarden endast är till för församlingens medlemmar, alltså de
troende och döpta som är intagna i Askers baptistförsamling. Det handlar i detta
fall om en ecklesiologisk fråga. Med denna förståelse är det nattvarden som gemenskapsmåltid för den lokala församlingen som lyfts fram. Barnen från söndagsskolan och de övriga utomstående hör inte dit och skall inte närvara vid
detta tillfälle. Nattvarden blir i så fall en tydlig identitetsmarkör för tillhörighet.
En annan möjlighet skulle vara att stillheten störs, att nattvarden inte skulle firas
på ett nog värdigt sätt med barnen närvarande. I detta fall skulle det röra sig om
någon sorts vanhelgande av nattvardsriten. Men det är inte bara barnens närvaro
som är problemet, utan även flere äldre personer.
Är det barnens och de andras deltagande som stör? Med denna problemformulering blir frågan i första hand soteriologisk. Skall personer som inte är troende
och döpta få ta del av nattvarden? Och i så fall blir det en fråga om en gränsdragning rörande vem som tillhör Guds rike. Tillhör de odöpta barnen och den
odöpte troende den universella församlingen och har de i så fall rätt att ta del av
nattvardens bröd och vin?
Det är svårt att med säkerhet avgöra vilket alternativ som är det troligaste,
men oavsett vilket man väljer handlar nattvardsfirandet om gränsdragning och
tillhörighet. Jag tror också man kan konstatera att själva störningsproblemet är
grundat i församlingsmedlemmarnas övertygelse om att det finns ett rätt sätt, ett
bibliskt sant sätt. Man är dock inte överens om vilket det är. Det troligaste är
nog att det är den andra frågeställningen som är den rimligaste, därför att i lösningen på problemet talas det om nattvardsgångar som är slutna eller öppna.
Den beskrivningen talar för att det inte handlar bara om närvaro, utan även om
deltagande.
Detta modifierar den bild som tecknades av dopet som nödvändigt för att
vara en riktig kristen, men det visar kanske framförallt på att dopfrågan är
mycket mera känslomässigt laddad än nattvardsfrågan för församlingsmedlemmarna. Dopet är en existensfråga för församlingen, nattvarden har aldrig varit
lika hotande. Lösningen på problemet pekar just i den riktningen: Efter noggrann öfverläggning beslöts genom omröstning af nära enhällig pluralitet att vi

25 Protokoll 1877-08-12 §1.
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händanefter skulle hafva hvarannan gång slutna och hvarannan öppna.26 Man
fattar ett i stort sett enhälligt kompromissbeslut, där båda sidor blir nöjda.
Samtidigt är det så att frågan om nattvarden och dess firande fortfarande av
vissa upplevs som känsligt. Det finns en grupp i församlingen som ser nattvarden mer andlig och helig än vad andra gör. Frågan om nattvarden tas upp igen
1884:
Församlingen ansåg man bör efter nattvarden iakttaga den försiktigheten att ej
ingå i några resonemanger, som afse ekonomiska angelägenheter, hvilka alltid
böra föredragas på wanliga församlingsmötet efter pred. 2 söndagen i hvarje
månad, medan det stundom händt vid kungörandet af dyliga angelägenheter,
man också något kommit att för mycket orda härom efter brödsbrytelsen, hvilket
somliga svaga syskon ”ansett sig” få samvete öfver.27

Problematiken grundar sig i en dualistisk uppfattning av det kristna livet. Man
gör en tydlig uppdelning mellan heligt och världsligt, mellan andligt och materiellt. Med denna uppdelning bör inte det andligt heliga och det materiellt världsliga ha kontakt. Risken är att det heliga profaneras eller fläckas av det jordiskt
materiella. I detta dualistiska synsätt sakraliserar man nattvarden och gör den till
ett tydligt uttryck för det heliga. Det blir en helig handling som man får akta sig
för att profanera. Därför vill man inte att nattvardsgudstjänsten skall vara en
gudstjänst där man också sysslar med jordiska, materiella och praktiska frågor.
Det är nattvarden för helig för, vilket antyder att åtminstone i den här gruppen i
församlingen fanns en sakramental syn på nattvarden.
Det är troligen samma ”andliga” grupp som ett år senare inte bara vill sakralisera nattvarden, utan hela söndagen och dess gudstjänst. De uttrycker samma
problematik med att världsligt praktiska ekonomiska frågor inte skall behandlas
på söndagen överhuvudtaget. För att blidka gruppen skapas då ett extra administrationsmöte för att ta upp dessa frågor hvarje måndagsafton efter 1sta söndagen hvarje månad.28 Församlingen går den lilla gruppen till mötes men protokollet avslutas med en något spydig kommentar om deras överandlighet eller
överdrivna helighet: Litet barnsligt gjort, då alla saker, som förekomma i församlingen afse Guds rike. Man befarar dock att dessa svaga i tron utom för26 Protokoll 1877-08-12 §1. (Gäller hela detta avsnitt)
27 Protokoll 1884-08-10 §2.
28 Protokoll 1885-11-02 §4: Beslutades att Församlingsmöten i ren andlig riktning hålles
andra söndagen i hvarje månad efter predikan och saker af materiel beskaffenhet hvarje
måndagsafton efter 1sta söndagen hvarje månad, likväl med wilkor att några saker förekomma och mötet utlyses, då inga dylika saker förekomma att rådpläga om hålles ej något måndagsmöte. Denna ändring vis á vis andliga och materiella ting har sin grund deri
att flere svaga medlemmar icke känna sig tillfredsställda med att behandla församl. angelägenheter som afse byggnad, penningar m.m. i den riktningen på söndagarna. Litet
barnsligt gjort, då alla saker, som förekomma i församlingen afse Guds rike. Man befarar
dock att dessa svaga i tron utom församlingslokalen icke hysa några betänkligheter att då
tala om materiela ting. Ja man fruktar blott, väl då om så ej är.
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samlingslokalen icke hysa några betänkligheter att då tala om materiela ting. Ja
man fruktar blott, väl då om så ej är.
Den koppling som finns i församlingen mellan nattvardsfirandet och omsorgen om de fattiga är värd att notera. Detta starka förhållande visar ändock på att
brödsbrytelsen är en enhetssymbol för troendeförsamlingen i Asker. Det finns
ingen praktik i församlingen som så tydligt visar på den enhet som församlingen
hela tiden strävar att bevara.29 Kopplingen mellan nattvard och diakoni visar
också på vilket sätt församlingen ser på den inre verklighet, som hör samman
med den rituella handlingen. Nattvarden förmedlar inte för församlingen i Asker
frälsande nåd, utan vad vi kan kalla förvandlande eller helgande nåd. Det inre
skeendet är att Gud skall skapa något i deltagaren, som gör att han eller hon kan
leva sitt liv på rätt sätt. Det uttrycks i bönen: Måtte Herren hos flera verka
barmhertighet!30 Man kan fundera kring om församlingens syn på barmhärtighet
främst relaterar till känslan eller till viljan hos individen?

10.3. Predikandet
Predikandet återkommer gång på gång i denna avhandling, därför att det återkommer gång på gång i de olika delarna i källmaterialet. Predikandet relaterar
till så många områden i det som är Askers baptistförsamlings liv och verksamhet, och därmed i dess identitet och mentalitet.31
Predikans roll i församlingen är så central att man kan kalla det en baspraktik,
vilket betyder att den i sig uttrycker vad församlingen är. För församlingen fungerar den också som en identitetsrit. Det är kanske allra främst genom predikandet som församlingen ser sig själv. Det är predikandet som ger församlingen
dess existensberättigande i Asker och den här världen. Att församlingen utför
sitt predikande på ett rätt sätt, är nyckeln till att vara en sann församling. Därför
uttrycker man det som att församlingens svåraste prövning är lärarens sjukdom,
hvilken gjort det omöjligt för honom att under senare tiden predika. Likaledes är
det viktigaste att upprätthålla predikoverksamheten under Piras sjukdom och
frånvaro, och att det är tur att det finns 5 predikande bröder i församlingen.32
När församlingen 1875 beslutar sig för att inte längre ha bibelklasser i församlingen upplevs detta av Pira, inte i första hand som en personlig katastrof,
utan ett tecken på det dåliga tillståndet i församlingen. Predikandet får inte sluta,
så protokollet avslutas med att: Tiden blir bättre använd att då i stället hålla
predikningar utomkring der ordet är mera kärkommet.33 Predikandet måste fortsätta, annars förfelar församlingen sin uppgift.
29 Se kap 11 ”Näpst och vård”.
30 Protokoll 1868-03-05.
31 Se: kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år”, kap 7 ”Pastor Pira”, kap 8 ”Församlingshuset”, kap 11 ”Näpst och vård”.
32 Protokoll 1887-01-27 (Årsmöte).
33 Protokoll 1877-11-11 §9.
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Som konstaterats tidigare kan hela församlingens verksamhet i ett vidare
perspektiv karaktäriseras som predikan,34 samtidigt är det söndagens predikan i
kapellet i Stohagen, som är den klart viktigaste. Den får, genom sin av Pira tydligt reglerade inramning, sakramentala drag. I och med att han ger den så stor
vikt och bannlyser varje störande moment, ser vi vid en jämförelse med dop och
nattvard att synen på predikan är minst lika sakramental.35 Den är väl att se som
det egentliga nådemedlet.
Församlingens syn på predikan är reformatoriskt präglad. Det är genom predikan i kraft av Guds ord som Gud handlar. Förhållandet gäller både i den troende och i den som man önskar skall komma till tro. Målsättningen med predikan är insikt och förståelse. Väckelsen kan beskrivas som att: Wår werksamhet
är wälsignad och omfattas af folket med förtroende. Många själar äro öfwertygade om wår läras sanning36 eller Herren wälsignar wår werksamhet. Sanningen har brutit med folkets fördomar i allmänhet och wårt samfund har wunnit aktning och förtroende, under det wi på samma gång få förmånen att bära
korsets försmädelse.37 Båda dessa beskrivningar lägger betoningen på det kristna
baptistiska budskapets sanning. Målet med predikan och hela församlingens
verksamhet, är att få människor att förstå denna sanning. Det är det intellektuella
elementet som är primärt och dominerande.
När Anders Franzén 1888 skall beskriva händelserna kring sin egen omvändelse och övergång till baptismen, är predikan av Guds ord och insikten om dess
sanning de två avgörande beståndsdelarna, vilka skapat den inre övertygelsen.
Han säger om sin erfarenhet: ”Bevisen duger ej”, ropade det inom mig. De voro
endast agnar, emot de vigtiga och oförtydbara sanningar som skriften framställer om dopet. Efter denna strid var jag för alltid besegrad.38 Det betyder inte att
känslor saknas i Askers baptistförsamlings medlemmars omvändelse och kristna
liv, men i den nådens ordning som man hyllade i Asker, var känslorna en följd
av sanningsinsikten. Franzén beskriver sig kunna för första gången gråta af
glädje för det nådes ord han uttalade39och att inga inga ord kunna beskrifva
huru ljuft det var att såsom öfvervunnen, äfven i detta stycke hvila vid det fasta
ordet, istället för osäkra och obegripliga meniskofunder.40
Det inre skeendet i predikohändelsen sker i individen först och främst på ett
intellektuellt plan, sedan på ett känslomässigt. Återigen kan man fundera på var
det viljemässiga beslutet som den baptistiska omvändelseteologin hyllade finns?
Är det före eller efter känslan som individens respons kommer?

34
35
36
37
38
39
40

Se kap 8 ”Församlingshuset”.
Se kap 7 ”Pastor Pira”.
Nerikes distriktsförening 1869, s. 15.
Nerikes distriktsförening 1872, s. 25–26.
Franzén 1888, s. 4.
Franzén 1888, s. 2.
Franzén 1888, s. 4.
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Utifrån vad som konstaterats kring den helgd som man önskade kring predikan, kan man också göra en distinktion när det gäller känslornas plats i relationen individ-kollektiv. Känslorna har sin plats i individens liv, men ej i det gemensamma kollektiva. Det är inte kollektivets uppgift att mana fram en känslofylld atmosfär, där predikan kan nå sin funktion för individen, utan att skapa
förutsättningarna för en förståelse för Gudsordets sanning som det predikas, så
att individen kan ta det till sig och fyllas av rätta känslor, d.v.s få ett stygn i
hjärtat eller fyllas av glädje.41
Att predikans huvudmål är en förståndsmässig respons och försanthållande
visar sig också av de efterlämnade predikoutkast som finns efter Pira. Dessa är
strukturerade i tydliga punkter och underpunkter.42

10.4. Avslutande analys
10.4.1. Identitetsfrågor
10.4.1.1. Identitetsriter
De tre baspraktikerna, dop, nattvard och predikan är för församlingen i Asker
centrala för förståelsen av den egna identiteten. Detta gäller framförallt dopet
och predikandet, vilka är mycket nära knutna till den egna självförståelsen som
en församling av troende och döpta med en speciell kallelse i den här världen.
Genom dopet blir man medlem i församlingen, utan dopet är man inte en
riktig kristen. Dopriten blir då övergångsriten mellan utgrupp och ingrupp.
Gränsen för tillhörighet dras tydligt genom dopakten. När det gäller dopet är det
antingen eller. Dopet har funktionen att markera tillhörighet både för individen i
kollektivet och för kollektivet gentemot de utanförstående. Dopet är också ett av
de tydligaste sätten för församlingen i Asker att markera sitt existensberättigande gentemot den svenska majoritetskyrkan. I dopet finns också kopplingen
till att man är en biblisk församling med koppling tillbaka till urkyrkan. Man får
ett perspektiv på sitt liv i relation till hela kyrkans historia.
Predikandets identitetsskapande funktion är att det endast är genom predikan
av Guds ords sanning som man kan få en rätt förståelse. I och med att individen
vid något tillfälle gett sin respons på en predikan skapas tillhörighet. En aspekt
av predikan är alltså också den av övergångsrit, när det gäller individens omvändelse. Men att vara en del av den församling som predikar sanningen i den
här världen ger också en känsla av utvaldhet och fungerar meningsskapande. Att
tillhöra församlingen är att vara en del av Guds mission i den här världen.
När det gäller nattvarden blir bilden i Asker något mer komplicerad. Vissa
verkar se nattvarden som en viktig identitetsmarkör och gränsdragare, medan det
för andra inte är lika tydligt. Förespråkarna för sluten kommunion kopplar dop,
41 Franzén 1888, s. 4–5.
42 Predikoutkast. Byström 1928, s. 98–104.
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nattvard och församlingstillhörighet tätt tillsammans, vilket gör också nattvarden
till en identitetsmarkör. Detta tänkesätt finns även uttryckt i den nära kopplingen
mellan nattvarden och omsorgen om de fattiga som finns i Asker. Samtidigt
finns det de som förespråkar öppen kommunion, vilket verkar ha varit det
handlande som blivit praxis i församlingen. För dem är identifikationslinjerna
inte lika skarpt markerade genom dopet och församlingstillhörigheten, utan man
verkar peka på barnens tillhörighet och delaktighet, liksom kanske även andra
kristna. Här ser vi en spricka i den starka identitetsfasaden i Askers baptistförsamling. Man är inte riktigt överens om var gränserna går.
10.4.1.2. Olika räckvidd och skapandet av en gråzon
De tre baspraktikerna visar sig ha litet olika ”räckvidd”. Dopet är till för och
riktar sig till den inre gruppen. De döpta är de enda som får medlemskap i församlingen. Dopet gäller den innersta gruppen.
Nattvarden, såsom den praktiserades i Asker, verkar allmänt haft en något
längre räckvidd och innesluter fler än bara de döpta. Här verkar söndagsskolbarnen, eller i vart fall församlingsbarnen, samt gäster få vara med. Den här gruppen är något vidgad.
Predikandet, i och med att det är en del av församlingens uppdrag i världen,
sträcker sig ut mot alla människor. Här finns det inga begränsningar på vem som
får delta. Här är det i stället eftersträvansvärt att så många som möjligt får höra.
De olika räckvidderna skapar en tredelning av den vanliga ingrupp-utgruppsteorin. Här finns det en tredje grupp mellan ingruppen och utgruppen – de
som kan delta vid de öppna nattvardsgångarna. Den skarpa gränsdragningen är
borta, eller i vilket fall skapas en gråzon mellan den tydliga ingruppen och den
tydliga utgruppen. Det är nog så att markörerna för tillhörigheten till ingruppen
är tydliga och de negativa markörerna för tillhörigheten till utgruppen likaså,
men vad gör man med dem som inte riktigt har någon av dessa markörer?

10.4.2. Mentalitetsfrågor
10.4.2.1. Sakralisering
Dopet har från början i Askers baptistförsamling en central plats. Det är i hög
grad sakramentalt påverkat, men med tiden sker en ökad sakralisering av både
dop och nattvard. Det sker i takt med församlingens institutionaliseringsprocess.
På ett liknande sätt som huset sakraliseras i och med nybyggnationen 188643,
sker samma förskjutning, om än inte lika abrupt, när det gäller riterna dop och
nattvard. När det gäller dopet centraliseras det till församlingens hem i Stohagen
och det är pastor Pira som blir den självklare dopförättaren. Tidigare hade dopen
skett på olika platser och av olika dopförrättare, men nu centraliseras verksamheten och därmed både ritualiseras och sakraliseras den. Man betonar också att
43 Se kap 7 ”Församlingshuset”.
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det är församlingens angelägenhet och närvaron av icke församlingsmedlemmar
begränsas vid dopbekännelsen.
Nattvarden är från början en gemenskapsrit för de troende. Man verkar inte
reflektera så mycket kring dess räckvidd, utan församlingen hamnar i en öppen
kommunionspraxis. Med tiden börjar dock detta ifrågasättas av en grupp i församlingen och man börjar alternera mellan öppen och sluten kommunion. Man
börjar också så småningom inom en grupp se nattvarden så andlig att den inte
kan förenas med världsliga ting, såsom ekonomi och andra praktiska angelägenheter. Från sakraliseringen av nattvarden tas ytterligare ett steg i och med sakraliseringen av söndagen på ett liknande sätt. Genom att de praktiska förhandlingarna sker på måndagskvällen istället för i samband med församlingens förmiddagsgudstjänst markerar man söndagens helighet.
10.4.2.2. Frihetsideal
Debatten kring slappheten med barns konfirmation visar på en spänning och ett
dilemma i församlingen, spänningen mellan tron på en absolut sanning och individens frihet. Frihetsidealet är inbyggt i den baptistiska historien, genom dess
uppror mot det upplevda tvånget från den svenska lutherska kyrkan.44 Dopet i
sig uttrycker just detta frihetsideal. I diskussionerna kring föräldrarnas ansvar
för barnens konfirmation återkommer ständigt att man dock inte får tvinga
dem.45 Det frihetsideal som blir synligt här, och den spänning som det skapar,
återfinns på en rad områden i församlingen; det gäller själva synen på omvändelse och tro, synen på ekonomi, synen på mötesbesök o.s.v.
10.4.2.3. Andlig rationalitet
När man i församlingen börjar fundera på varför barnen till troende och döpta
föräldrar inte avstår från dop och konfirmation i Svenska kyrkan och lyssnar på
sina föräldrar förs två tydliga drag i den Askerskt baptistiska mentaliteten samman. Tron på en andlig verklighet med Guds konkreta handlande i deras situation och det rationella drag som präglar församlingens hela tänkande möts i en
andlig rationalitet. Man drar slutsatsen att det måste finnas orsaker till det andliga skeendet, eller bristen på det andliga skeende som man önskar. Barnens
olydnad är tecken på att hos oss föreligger något hvarmed Herren är misnöjd,
då Han icke hörer våra böner och omvänder barnen samt afvänder deras gensträfvighet mot oss och icke (enl vår önskan) tillstäder dem att taga detta farliga
steg. Det synes som det vore ett straff för våra synder att barnen tillstädjas att
vandra på orättfärdighetens väg.46 Resultatet av denna andliga rationalitet är att
man finner ett svar på varför Gud låter det ske och svaret är att det måste finnas
synder till orsak.
44 Se t.ex kap 6 ”Statskyrkans herrliga träd”.
45 Se t.ex. Protokoll 1875-01-0 §4;1875-11-11 §8.
46 Protokoll 1879-11-01 §1.
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Samma andliga rationalitet ligger bakom synen på predikandet. Predikan är
en mänsklig aktivitet, men det är Gud som genom sitt ord och predikantens predikan åstadkommer resultat. Predikan skall vara rationell och bringa förståelse,
så att Gud kan göra sitt verk i den troende.
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11. Näpst och vård
I församlingens första protokollsböcker lämnas stort utrymme för församlingstukt. Av de 524 paragrafer som behandlar tiden fram till 1887 handlar 93 om
konkreta fall av församlingstukt. Det handlar primärt om uteslutningar och återupptagningar i församlingen. En del fall leder endast till varningar, men oftast
resulterar församlingstukten i en uteslutning ur församlingen. Nästan en femtedel av materialet kretsar alltså kring frågorna om vem som kan tillhöra församlingen, vad som krävs av en medlem och vart gränserna går för medlemskapet.
Genom en kompletterade läsning av matrikelböckerna går det att identifiera 84
personer som uteslutits under församlingens första 30 år. 23 av dessa återupptogs igen. Av dessa utesluts fyra en andra gång och en av dem en tredje. Flera av
de 84 personerna är kallade till församlingen flera gånger. nio ytterligare fall är
uppe tillbehandling i församlingen men vederbörande slipper uteslutning.
Vid sidan av denna individuella församlingstukt, finns det vid några tillfällen, vad vi skulle kunna kalla en kollektiv uppsträckning av församlingen från
ledningens sida. Inom församlingsgemenskapen förekommer även omsorg, församlingsvård och diakoni vid ett antal tillfällen.

11.1. Den individuella tukten
11.1.1. Processen
Baptistförsamlingen i Asker utarbetar snabbt ett mönster för hur den individuella
församlingstukten tillämpas. Man söker som alltid efter att vara biblisk i det man
gör och hämtar därför sin mall från Jesu ord i Matt 18:15–181, som lyder:
Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din broder. Men om han inte vill lyssna, ta då med
dig en eller två till, för på två eller tre vittnesmål skall varje sak avgöras. Om han vägrar
lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen
heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden skall vara löst i
himlen. (Matt 18:15–18 [Bibel 2000])

Utifrån bibeltexten skapar församlingen en praxis för hur församlingstukten tilllämpas. Texten verkar antyda en individuellt privat tillämpning av första delen
1

T.ex. Protokoll 1864-10-11; 1882-11-06.
Hänvisningarna till Matt 18 är allmänna och saknar vershänvisningar, men man kan förutsätta att det rör sig om just vers 15–18, vilka beskriver tillrättavisningen av en broder
som felat. Men man skall inte glömma bort vad resten av kapitlet handlar om: v. 1–7
handlar om att bli som barn. v. 8–10 handlar om att hugga bort det som förleder. v. 11–
13 handlar om att inte förleda de minsta. v. 19–36 handlar om att förlåta den som syndat.
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av texten, från en broder till en annan, men baptistförsamlingen använder hela
texten för en tillämpning i församlingen, en kollektiv officiell tillämpning. Församlingstukten är inte endast något som rör individens väl och ve, vilket de naturligtvis också gör, utan ses som något som i lika hög grad rör helheten, kollektivet. Proceduren benämns som att en person står under församlingens särskilda
disciplin.2 I Askers batistförsamlings praxis kan man urskilja ett tydligt mönster
hur Matt 18. praktiserades.
11.1.1.1. Anmälan
Det första steget kan vi kalla anmälan. Det är någon i församlingen, eller ibland
t.o.m. utanför församlingen3, som noterar ett felaktigt beteende och talar om det
för församlingsledningen. Det är denna officiella väg proceduren sätts igång.
Det finns förmodligen inget som hindrar att Matt 18 tillämpas på en individuell
nivå, från broder till broder, men det vill synas som att den institutionaliserats
till att främst gå via församlingens ledning.
11.1.1.2. Enskild förmaning
När ett beteende kommit till församlingsledningens kännedom utser de någon
som får i uppdrag att ta kontakt och samtala och förmana personen i fråga. Förmaningen kunde ske av både lärare och andra.4 Även om det vid den överväldigande majoriteten av tillfällena är män, och främst Pira, finns det tillfällen när
också systrar i församlingen får på församlingens uppdrag tala med den anmälda.5 Lyssnar han/hon inte på den första förmaningen kommer det minst en
till, då det är minst två personer som är med vid denna tillrättavisning. Även om
inte den enskilda förmaningen nämns i alla protokoll, då de främst beskriver
nästa steg i processen, är det påfallande ofta som det nämns att tillrättavisning
skett vid ett flertal tillfällen och att personen inte velat lyssna.6 Eftersom
materialet inte är fullständigt i sin beskrivning av alla enskilda processer är det
omöjligt att avgöra om den enskilda församlingstukten fanns med i alla fall, men
det verkar ha varit eftersträvansvärt.
11.1.1.3. Kallelse till församlingsmöte
Hjälper inte den upprepade förmaningen sker en kallelse att komma till ett församlingsmöte. Det verkar som om ett fall kan tas upp direkt vid ett tillfälle om
den anmälde är närvarande, annars beslutas vid mötet om kallelse till nästa för2
3
4
5
6
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Protokoll 1881-03-13.
Protokoll 1879-06-12 §3.
Protokoll 1873-11-06 §1. Se även 1882-10-01 §1; 1881-04-10 §1.
Protokoll 1873-12-11 §1.
Protokoll 1864-01-12; 1864-10-11; 1864-10-11; 1865-09-15; 1866-02-30; 1868-05-21;
1873-11-06 §1; 1880-04-05; 1881-03-13 §1; 1881-05-08 §2; 1882-10-01 §1-2; 1887-0109. Askers baptistförsamling från och med 1879. Enligt Askers Baptistförsamling från
och med 1879. Enligt matrikeln 1866-03-05; 1866-04-01; 1978-09-22; 1882-04-?.

samlingsmöte. Syftet med kallelsen var att personen själv skulle få chansen att
förklara sig inför församlingen. Ingen skulle dömas ohörd. Det är dock ganska
vanligt att medlemmar inte hörsammar kallelsen7, någon svarar genom brev.8
Flera kallas vid ett flertal tillfällen9 och vid något tillfälle kallas en förälder för
att förklara sin dotters beteende då dottern inte dyker upp när hon kallats, men
inte heller fadern dyker upp.10 Vid ett tillfälle kan man inte ta upp ett fall för att
kallelsen glömts bort vilket visar på dess nödvändighet.11
11.1.1.4. Inför församlingen
De olika momenten i proceduren vid församlingsmötet ger den en närmast juridisk funktion. Man får känslan av att formen är lånad från domstolsväsendet:
11.1.1.4.1. Orsaken till anmälan
Det verkar som själva behandlingen av frågan i församlingsmötet inleds med att
problemet presenteras för församlingen. Vad har den anmälde gjort sig skyldig
till för förseelse. Man skulle kunna säga att åtalspunkterna presenteras.
11.1.1.4.2. Den anmälde får förklara sig
Den anmälde skall inte dömas ohörd och skall ha tillfälle att yttra sig om anmälans innehåll. Ibland erkänner man sina förseelser, ibland nekar man. Det är som
vi sett eftersträvansvärt att den anmälde är närvarande. Om han eller hon valt att
inte infinna sig efter upprepade kallelser kan processen gå vidare utan denna
punkt.12
11.1.1.4.3. Vittnen13
Det verkar som om den anmälde har rätt att inkalla vittnen till sitt försvar, liksom att de som anmält har samma rätt. Vittnenas roll är dels att hjälpa församlingen att fatta rätt beslut, dels ger de proceduren en biblisk auktoritet. Man avgör på två eller tre vittnens utsagor i enlighet med mönstertexten i Matt 18:16.14
Saknas vittnen är det svårt att vidta åtgärder om den anmälde nekar. I så fall är
det bättre att fria än att fälla.15
11.1.1.4.4. Diskussion och prövning
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Protokoll 1864-10-12; 1867-02-?; 1870-06-10; 1874-01-08; 1881-04-10; 1884-04-20;
1887-11-13.
Protokoll 1884-11-02 §1.
Protokoll 1881-05-08 onumrerad paragraf, 1881-05-22; 1887-11-06 §2, 1887-11-13 §3.
Protokoll 1885-02-22, 1885-03-08 §1.
Protokoll 1889-07-22.
T.ex. Protokoll 1884-04-20 §2.
Protokoll 1874-01-08 onumrerad paragraf.
Protokoll 1866-06-03 §1. ”Men om han inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till, för
på två eller tre vittnesmål skall varje sak avgöras. (Matt 18:16)
Protokoll 1870-06-10 §1.
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Efter vittnesmålens avgivande, får församlingen möjlighet att diskutera fallet
och eventuella åtgärder. Auktoriteten i diskussionen är Bibeln. Det skall ske ett
övervägande och prövande i ordets ljus.16 Ibland verkar diskussionen varit livlig, i andra fall verkar den nästan uteblivit då fallet setts som solklart.
11.1.1.4.5. Åtgärder17
När diskussionen är över formulerar man vilka åtgärder församlingen bör vidta i
det konkreta fallet. Följande åtgärder går att urskilja ur materialet:
Uteslutning. Detta är den absolut vanligaste åtgärden. Medlemmen får inte
längre vara medlem i församlingen.
Frikännande efter bekännelse, bön om förlåtelse och ändrat leverne. Visar personen ånger och ber om förlåtelse kan personen upprättas och få vara kvar i församlingsgemenskapen.18 Det är dock inte självklart att en bekännelse och bön
om förlåtelse leder till frikännande.19
Varning och förmaning. Istället för uteslutning kan församling utdela en varning
för ett ickekristligt beteende.20
16 Protokoll 1868-05-21.
17 Kennerberg 1996, s. 94–102. Kennerberg kommer fram till i stort sett samma åtgärder i
sin avhandling. Med undantag av ”tillsättandet av en kommitté för vidare utredning” som
inte förekommer bland hans nio församlingar. Han har däremot med ”avstängning från
förtroendeuppdrag”.
18 Protokoll 1875-04-06 §1.
19 Protokoll 1868-05-21: Efter mycket övervägande och prövande i ordets ljus. En låg bevekelsegrund för en kristen. Herren give honom nåd att uppstå ur sin synd, samt verka i
hans själen sann ödmjukhet på det församlingen snart må få den glädjen att hälsa honom
åter välkommen i dess gemenskap. Broder Johan var själv närvarande vid mötet och erkände sin förseelse. Förut hade han varit varnad för synden. Han anhöll nu vid mötet att
kvarstå i församlingen och att församlingen ville förlåta honom hans synd, vilket väl var
och en gärna ville göra, men som dylika förbrytelser ansågs verka mycket skadligt om de
fingo passera utan tillbörlig näpst, "ty litet surdeg försyrar hela degen". Så ansåg ock de
flesta av de närvarande nödvändigheten av att Johan ställdes utanför församlingen. Och
ansågs även att det skulle väcka förargelse i våra systerförsamlingar om något dylikt fick
passera utan församlingstukt. Meningen med uteslutningen är inte att fördriva själen utan
att hjälpa syndaren att döda köttets begärelser. Systern Lovisa Johansson var även närvarande och varnades även hon för det hon samtyckt att låta Johan göra nattliga besök och
sängalag hos sig. Hon skonades dock från uteslutning för denna gång. Måtte Herren
hjälpa oss alla att inte leka med synden i vilken skepnad den än må visa sig i, ty dess
följder äro förskräckliga! Protokoll 1884-11-02 §1. A. P. Linmark skriver ett brev i vilket
han ber församlingen om förlåtelse. Han utesluts ändå för sin dryckenskap.
20 Protokoll 1978-09-22. Hot om uteslutning vid upprepad synd; 1884-04-20 §2; 1884-0824 §2; 1881-05-22. Den anmälde Jonsson erkänner delvis anklagelserna om dåligt uppförande mot grannarna, men inte helt och förklarar dem från en annan sida sig till försvar. Utifrån Matt 18 får han en ny chans
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Utestängning från nattvarden. Under en prövotid kan medlem nekas nattvarden.21
Skonas från uteslutning. I visa fall skonas personen från uteslutning utan bekännelse, bön om förlåtelse och ändrad livsstil.22
Kommitté för vidare utredning.23
Tillsvidare inga åtgärder. I något fall befinns de anmälda skyldiga, men församlingen beslutar ändock att tillvidare inte vidta några åtgärder!24
11.1.1.4.6. Omröstning
Proceduren avslutas med att hela församlingen får möjlighet att genom omröstning ta ställning till de förslag på åtgärder som kommit fram under diskussionen.
Idealet är att församlingen är enig, men det förekommer fall där övervikten endast är några få röster. Oftast bordlägger man en sådan fråga.25

11.1.2. Motivbilderna26
När det gäller motivet till församlingstukten, är det inte vid särskilt många tillfällen som de anges i materialet. Men några olika motivbilder kan urskiljas. Församlingstukten kan ses dels ur församlingens, kollektivets perspektiv, dels ur
individens och slutligen ur ett Gudsperspektiv.

21 Protokoll 1880-01-04 onumrerad paragraf; 1887-12-05 §1.
22 Protokoll 1887-07-10 §2, §4. Den anmälda Maja Stina Andersdotter har meddelat att hon
skall gifta sig med en otroende man från grannsocknen Lännäs. Vittnen därifrån meddelar att mannen, om än icke troende, så är han en man som lever rättskaffens, vilket innebär att Maja Stina får stå kvar i församlingen, dock skall detta berättas vid eventuell
flyttning till Lännäs baptistförsamling
23 Protokoll 1881-03-13 §4; 1888-11-11 Olof Anderssons tro, verksamhet och handlingar
visat sig stå i strid med NT:s lära och samfundets principer. Det handlar om att han låtit
sig inskrivas i en annan kyrkobekännelse, i HF. Kommitté skall utreda.
24 Protokoll 1884-02-20 §2. Protokollet anger inte vad som är problemet, men det är ett gift
par som är kallade tillsammans till församlingsmötet.
25 Protokoll 1870-06-10; 1889-06-09; 1889-07-22; Askers baptistförsamling från och med
1879.
26 Kennerberg 1996, s. 259–307. I Kennerbergs undersökning noterar han följande motiv:
En bibeltrogen församling (finns också i Asker). En ren församling (finns också i Asker).
En ansedd församling (finns i Asker). En församling som upprättar den fallne (finns i
Asker). En frisk församling( finns ej i Asker). En församling där rätt råder (finns ej i Asker).
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11.1.2.1. Församlingstukten motiverat av ett kollektivt perspektiv
11.1.2.1.1. Att vara en biblisk församling
Grunden för församlingstukten finns i Bibeln. Eftersom Bibeln talar om församlingstukt, bör det också finnas i församlingen i Asker, är det enkla tänkesättet.
”Den mönsterbild som man menade sig finna i Nya testamentet lämnade inte
något diskussionsutrymme i denna fråga: Tukten var en oavvislig plikt.”27
Församlingens verksamhet skall motiveras utifrån Gudsordet. Man utgår som vi
sett från en ganska bokstavlig tillämpning av Matt 18.
Det är också där mönstret finns för hur församlingstukten skall tillämpas rent
praktiskt. Det finns också hänvisningar eller anspelningar på ett par andra bibelställen i materialet, även om referenserna inte är utsatta. Vid ett tillfälle citeras 1
Kor 5:5, där det talas om att den uteslutne överlämnas åt Satan,28 och vid ett annat till surdegen som påverkar hela degen utifrån den följande versen,1 Kor
5:6.29
Men det är inte bara mönstret för församlingstukten som är bibliskt, utan Bibeln är också referenspunkten utifrån vilken man gör bedömningen av både lära
och liv. Det är efter mycket övervägande och prövande i ordets ljus30 som
församlingen fattar sina beslut. Att församlingen är övertygad om Bibelns auktoritet på livets alla områden är det ingen tvekan om. Det gäller både lära och liv.
Hur mycket bibelord som citeras vid varje diskussionstillfälle, eller hur mycket
som är underförstått och tas för givet, kan man inte utifrån materialet avgöra.
Framförallt är det Nya Testamentet som är normen. En person kan uteslutas om
hans tro, verksamhet och handlingar visat sig stå i strid med NT:s lära.31
Församlingens bekännelse av Bibeln som Guds ord gör att människors liv speglas i tolkningar av Bibeln. Församlingen skall vara biblisk och församlingens
medlemmar skall tro och leva bibliskt.
11.1.2.1.2. Att vara en ren församling
Nära knutet till den bibliska motivationen är den om att vara en ren församling,
en församling som inte kännetecknas av det som inte hör hemma där. Ser man
på textavsnittet i 1 Kor 5:5–6 och dess användning som motivbild för församlingstukten, är det bl.a. bilden av surdegen som negativ påverkan: "ty litet sur27 Kennerberg 1996, s. 318.
28 Protokoll 1874-02-05: Genom omröstning blev hon från utesluten och överlämnad åt
Satan till köttets fördärv på det att anden må frälsas på Herrens dag. I Bibel 2000 lyder
orden: ”…en sådan person skall överlämnas åt Satan så att hans kropp går under för att
hans ande skall bli räddad på Herrens dag.” (1 Kor 5:5)
29 Protokoll 1868-05-21: …men som dylika förbrytelser ansågs verka mycket skadligt om
de fingo passera utan tillbörlig näpst, "ty litet surdeg försyrar hela degen". I Bibel 2000
lyder versen: ”Ni har ingen anledning att skryta. Vet ni inte: lite surdeg får hela degen att
jäsa.” (1 Kor 5:6)
30 Protokoll 1868-05-21. För hela protokollsparagrafen se not 19.
31 Protokoll 1888-11-11.
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deg försyrar hela degen".32 Här finns en rädsla för att de dåliga beteendena skall
smitta ner hela församlingen. Bibelcitatet i protokollet förklarar följande påstående: men som dylika förbrytelser ansågs verka mycket skadligt om de fingo
passera utan tillbörlig näpst.33 Om församlingen förlät den felande utan åtgärd
anser man att risken för att hela församlingen påverkas i negativ riktning och
felaktiga obibliska okristliga handlingar förs in i församlingen.
Det sammanhang som surdegstexten finns i i 1 Kor 5 visar också på allvaret.
Ni har ingen anledning att skryta. Vet ni inte: lite surdeg får hela degen att jäsa.
Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade, för vårt
påsklamm, Kristus, är slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och fördärvets surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. (1 Kor 5:6–8 [Bibel 2000])

Eftersom en vers i textens sammanhang användes (1 Kor 5:4) för att motivera
församlingstukten kan vi förutsätta att hela avsnittet finns med i församlingens
tänkande. Där ser vi uppmaningarna till att ”Rensa bort den gamla surdegen så
att ni blir en ny deg”, vilket ligger helt i linje med församlingens självförståelse
som den verkliga sanna församlingen. Motivet till församlingstukten blir att församlingen måste rensa bort det gamla, allt det som ”världen” och den lutherska
kyrkan står för, för att bli det som är Kristi vekliga församling. Man skall inte
vara som det gamla, utan leva och tjäna Gud som ”renhetens och sanningens
osyrade bröd.” Bortrensningen av surdegen blir en förutsättning för den nya,
rena och sanna församlingen.34
För att församlingen skall bevara sin renhet måste den markera mot synden.
Man kan inte bara förlåta en syndare, då det är församlingens ansvar att se till att
synden hålls borta från församlingen. Församlingen måste därför få bevis på en
syndares omvändelse och därför kan även de som bekänt sina synder och bett
om förlåtelse sättas på prof tills vidare.35
För församlingen är det solklart… att församlingen omöjligen kan stå till svars
der med att medlemmar falla i hedniska laster och med det att de komma och
bekänna sin synd, hvilket väl är ett godt tecken till Guds barmhertighet mot den
affällige, de likväl icke skulle hafva något bevis från församlingens sida att synden betraktas vederstygglig inför Gud och samhället. Församlings medlemmar,
som hysa så slappa grundsatser kunna lätt komma sig sjelfa och församlingen
32 Protokoll 1868-05-21. För hela protokollsparagrafen se not 19.
33 Protokoll 1868-05-21. För hela protokollsparagrafen se not 19.
34 Bilden av surdegen som man skall akta sig för finns också i Jesu undervisning och
markeringar mot fariséer och Herodes: Matt 16:6, Matt 16:11–12, Mark 8:15, Luk 12:1,
samt hos Paulus i Gal 5:9. Att Askerbaptisterna identifierade statskyrkosystemet med det
gamla och prästerskapet med fariséerna ser vi exempel på i kap 4. ”Statskyrkan herrliga
Träd”.
35 Protokoll 1880-01-04 onumrerad paragraf.
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att förlora sitt salt. Församl. bör hafva bevis för att bekännelsen är ärlig, ty vi
äro inga hjerterannsakare. En så djupt fallen medlem bör djupt förödmjuka sig
och nöja sig med församl. åtgörande och icke förargas om på så grafva synder,
som förtjena uteslutning från församlingens gemenskap, någon aga pålägges
om ock ånger och bekännelse visa sig.36

Församlingens renhet är församlingens ansvar inför Gud. Synden är vederstygglig och skall församlingen kunna hantera detta förhållande måste man få klara
bevis på personers ånger och sinnesändring. Här räcker det inte med munnens
bekännelse, utan människor har att bevisa sin ånger och omvändelse. Annars
kan inte församlingen vara säker på sin renhet. Argumentet är att församlingen
inte är hjerterannsakare, vilket endast Gud är. 37 Människorna i församlingen
behöver yttre rationella bevis för sinnesändringen.
Kopplat till renheten är också församlingens föreställning om att församlingen kan förlora sitt salt. Saltmetaforen är hämtad från Nya Testamentet, där
den används dubbelt. Dels används den för att känneteckna församlingens tjänst
i en förruttnad värld, alltså med inriktning på dess uppdrag, dels syftar den på ett
kännetecken på dess existens, att utan salt är församlingen inte det hon skall
vara. Förmodligen finns båda tankarna med i användningen i relation till församlingstukten. Det handlar både om att församlingen skall bevara sig ren och
salt för att vara just församling, och på att den då kan fortsätta att vara i funktion
i världen.38
Ett belysande exempel på denna församlingssyn ger A. P. Linmark, som från
1884 tillhör Askers baptistförsamling, men som också ständigt är under dess disciplinära åtgärder, eftersom han har problem med alkohol. Under 1887–1888 är
hans fall uppe till behandling ett antal gånger, men församlingen väljer att låta
36 Protokoll 1880-01-04 onumrerad paragraf.
37 I Bibeln är det endast Gud som kan rannsaka människans hjärta: ”Och du, min son Salomo, lär känna din fars Gud och tjäna honom helhjärtat och villigt, ty Herren rannsakar
alla hjärtan och känner alla tankar och uppsåt. Om du söker Herren så låter han dig finna
honom, men om du överger honom så förskjuter han dig för all framtid.” (1 Krön 28:9
[Bibel 2000]).
”Herre Sebaot, du som prövar rättvist, du som rannsakar njurar och hjärtan, låt mig få se
dig ta hämnd på dem, ty dig har jag anförtrott min sak.” (Jer 20:1 [Bibel 2000])
”Och hennes barn skall jag döda med pest. Och alla församlingarna skall förstå att jag är
den som rannsakar njurar och hjärtan och som skall ge var och en av er vad hans gärningar är värda. (Upp 2:23 [Bibel 2000]).
Granska mig, Herre, och pröva mig, rannsaka hjärta och njurar!” (Ps 26:2 [Bibel 2000]).
38 Följande bibelsammanhang hänvisar till saltet:
”Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna.” (Matt 5:13 [Bibel
2000])
Salt är bra att ha. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall ni få det salt igen? Bevara er
sälta och håll fred med varandra.” (Mark 9:50 [Bibel 2000])
”Salt är bra att ha. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen?” (Luk
14:34 [Bibel 2000])
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honom vara kvar, då han är uppriktig men vankelmodig i sin natur.39 I det här
fallet är det Linmark som ger uttryck för att han bör uteslutas för församlingens
skull, för att ej stå till hinder för Guds rike.40 Linmarks attityd till sin egen plats
i församlingen visar att det fanns ett tänkesätt, där motivet att församlingen
måste vara ren för att inte skada Guds rike, är tydligt. Linmark menar att hans
närvaro i församlingsgemenskapen gör att församlingen inte kan fungera så som
den annars skulle. Hans närvaro skulle alltså påverka församlingen, så att den
inte kan bli det Gud tänkt den skall vara.
11.1.2.1.3. Att vara en baptistisk församling
Vid ett par tillfällen hänvisas till andra baptistförsamlingar och baptismen i Sverige som ett motiv för att tillämpa församlingstukt. Man kan motivera uteslutningen inte bara bibliskt, utan också samfundsmässigt. De flesta i församlingen
ansåg även att det skulle väcka förargelse i våra systerförsamlingar om något
dylikt fick passera utan församlingstukt.41 Den norm som tillämpades i andra
baptistförsamlingar påverkade också Asker. Men det var inte bara viktigt att
man hade samma norm, utan också att man fick de andra församlingarnas acceptans och inte skapade förargelse.
Att vara baptist och att vara biblisk var för församlingen i Asker troligen
tämligen synonyma begrepp. När en person allierat sig med det framväxande
Helgelseförbundet, sägs att hans tro, verksamhet och handlingar visat sig stå i
strid med NT:s lära och samfundets principer.42
11.1.2.1.4. Att tänka på församlingens anseende43
I hänvisningen till att det skulle väcka förargelse i våra systerförsamlingar44 kan
man väl kanske även se en tendens till att tänka på sitt eget anseende utåt. Församlingen vill inte väcka förargelse och inte vara sämre än andra baptistförsamlingar. Den vill framstå i så god dager som möjligt och inte få rykte om sig att
vara slapphänt med församlingstukten. Församlingen får inte ta lätt på synden
som betraktas vederstygglig inför Gud och samhället.45 Församlingen får alltså
inte heller få rykte om sig att vara släpphänt i samhällets ögon.
11.1.2.1.5. Att skapa avskräckande exempel i församlingen
Församlingen verkar också se församlingstukten som nödvändig som avskräckande exempel. I de fall när människor faktiskt bekänner och ber om förlåtelse är
39
40
41
42
43

Protokoll 1887-12-12.
Protokoll 1888-09-08.
Protokoll 1868-05-21. För hela protokollsparagrafen se not 19.
Protokoll 1888-11-11.
Kennerberg 1996.s. 311. Kennerberg visar att denna motivering är starkt reformert präglad och att det är Jean Calvin som hävdar att församlingen och Gud inte får hamna i vanrykte.
44 Protokoll 1868-05-21. För hela protokollsparagrafen se not 19.
45 Protokoll 1880-01-04 onumrerad paragraf.
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det inte självklart att man låter medlemmen stanna kvar. En av anledningarna är
en rädsla för att medlemmarna inte skall inse allvaret i synden. Man ser sig
tvungen att utesluta personer för att vidmakthålla synen på synden som något
man skall sky. Även om församlingen ville förlåta honom hans synd, vilket väl
var och en gärna ville göra,46 var det en omöjlighet utifrån rädslan för att synden
skall smitta och att människor skall ”synda på nåden”. Funktionen hos en av de
nedskrivna bönerna i protokollsboken torde ha denna funktion: Måtte Herren
hjälpa oss alla att inte leka med synden i vilken skepnad den än må visa sig i, ty
dess följder äro förskräckliga!47
Rädslan för synden verkar vara större än tron på nåden, vilket är litet märkligt med tanke på den roll som Matt 18 spelar i församlingens syn på församlingstukt, då en stor del av kapitlet handlar just om förlåtelse av den som felar
(Matt 18:19–36).
11.1.2.2. Församlingstukten motiverat av ett individperspektiv
Församlingstukten är inte bara viktig ur kollektivets synvinkel, utan även nödvändig för den enskilde som blir föremål för församlingstukten. Vid ett tillfälle
konstateras: Församlingen åsyftade ingen ting annat än den unge mannens eget
väl.48 Att tuktas av församlingen ses alltså som något gott också för den som
drabbas.
11.1.2.2.1. Att hjälpa syndaren bekämpa synden
För Askerbaptisterna är synden och köttet realiteter som bör bekämpas. Församlingstukten och dess yttersta konsekvens, uteslutningen, är för dem på den enskilde individens nivå ett hjälpmedel att bekämpa dessa negativa krafter i syndarens liv. Meningen med uteslutningen är inte att fördriva själen utan att hjälpa
syndaren att döda köttets begärelser.49 På vilket sätt en uteslutning kan hjälpa en
syndare att bättre stå emot frestelser och begär framgår inte, utan det konstateras
bara som ett motiv till uteslutningen. Uttalandet kan dels ses som ett försök att
göra uteslutningen till en kärleksfull handling, dels som ett försök att blidka dem
i församlingen som tycker att näpsten är onödig, då syndaren bett om förlåtelse.
I det konkreta fallet handlar det om just en sådan uteslutning, trots ånger och
bön om förlåtelse, för att statuera ett varnande exempel. Det är väl möjligt att
tänka sig att uteslutningen skall fungera som en väckarklocka också för den ångerfulle uteslutne och på så sätt bli en hjälp i kampen mot köttets begärelse. På så
sätt skulle syndaren bli medveten om syndens allvar och därigenom kunna hantera den bättre. För denna förståelse talar paragrafens avslutning: Måtte Herren
hjälpa oss alla att inte leka med synden i vilken skepnad den än må visa sig i, ty
46
47
48
49
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Protokoll 1868-05-21. För hela protokollsparagrafen se not 19.
Protokoll 1868-05-21
Protokoll 1880-01-04 onumrerad paragraf.
Protokoll 1868-05-21. För hela protokollsparagrafen se not 19.

dess följder äro förskräckliga!50 Det stöds också av formuleringen vid ett annat
tillfälle där det beskrivs som att det blir fel att de som komma och bekänna sin
synd... likväl icke skulle hafva något bevis från församlingens sida att synden
betraktas vederstygglig inför Gud och samhället.51 Församlingens tydliga reaktion mot synden ses som en hjälp för den enskilde att på ett rätt sätt ta avstånd
och avhålla sig från synden.
11.1.2.2.2. Att rädda syndaren för evigheten
Användningen av sammanhanget i 1 Kor 5 ger församlingen ett individuellt perspektiv på uteslutningen. Här lyfts den individuella frälsningen fram som ett
motiv. En kvinna blir genom omröstning… från församlingen utesluten och
överlämnad åt Satan till köttets fördärv på det att anden må frälsas på Herrens
dag.52 Det eviga och det individuella, som är så kännetecknande för
väckelserörelserna vävs här ihop till en motivbild för uteslutningen. Här är det
inte församlingens renhet som ställs i centrum, utan allvaret för individen, men
också möjligheten till frälsning, vilket är målet för uteslutningen. Hur församlingen tolkar texten om hur uteslutningen hjälper individen framgår inte av protokollet.
11.1.2.2.3. Att ge syndaren vård
På samma sätt som uteslutning kan ses som ett uttryck för det som är bäst för
den enskilde, kan församlingen också avstå från uteslutning för syndarens skull.
Man kan komma fram till att individen bäst kunde räddas genom församlingens
vård53, eller besluta söka uppmuntra henne att i sin svaghet vila vid Kristus samt
säga henne att hon i fortsättningen åtnjuter församlingens gemenskap.54
11.1.2.3. Församlingstukten motiverad ur ett gudsperspektiv
För baptisterna i Asker är Guds närvaro och seende en självklarhet, som inte får
glömmas bort i en analys av deras handlingar. De tänker teologiskt och söker
motivera sina handlingar teologiskt. Människorna syndar inför Gud, församlingstukten sker inför Gud.55 Motiven är inte bara kollektivt och individuellt
mänskliga, utan även teologiska. Kopplat till protokollen om församlingstukt
finns ibland också böner formulerade, vilka visar på den vikt man lägger just vid
Guds närvaro och möjliga handlande i situationerna. Det kan gälla en situation
där församlingen är osäker på sanningen och behöver Guds hjälp: Måtte Herren
som ser i det fördolda uppenbara allt.56 Det kan också gälla, som vi tidigare sett,
50
51
52
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55
56

Protokoll 1868-05-21. För hela protokollsparagrafen se not 19.
Protokoll 1880-01-04 onumrerad paragraf.
Protokoll 1874-02-05 onumrerad paragraf.
Protokoll 1887-12-11.
Protokoll 1887-03-13 §4.
Protokoll 1880-01-04 onumrerad paragraf.
Protokoll 1870-06-10 §3.
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att församlingen behöver inse syndens allvar: Måtte Herren hjälpa oss alla att
inte leka med synden i vilken skepnad den än må visa sig i, ty dess följder äro
förskräckliga!57 Men framförallt gäller det att Gud skall hjälpa de uteslutna att
hitta tillbaka: Måtte Herren öppna hennes själs ögon att hon må ses sig själv i
ljuset inför Herrens ansikte och komma in under Herrens Anda verkad sinnesändring58 och Herren give honom nåd att uppstå ur sin synd, samt verka i hans
själ en sann ödmjukhet på det församlingen snart må få den glädjen att hälsa
honom åter välkommen i dess gemenskap.59
Närvaron av dessa böner i protokollsboken visar på det gudsperspektiv som
finns också på församlingstukten. Man ser det man gör i ljuset inte bara av vad
Gud sagt i sitt Ord, utan även av övertygelse om att han är verksam i församlingens gemenskap.

11.1.3. Problemområden
De områden som Askerförsamlingen ser som nödvändiga att tillämpa församlingstukt på är ganska varierade. I det följande gås kortfattat igenom dessa utifrån dess kvantitet. Antalet förekomster anges inom parentes efter rubriken. I 24
av församlingstuktsfallen är mer än ett område företrätt, i några fall upp till fyra.
I 14 fall finns inget område alls angivet i protokollet. Det är ett antal områden
som församlingen ser som problematiska och som man måste värna. Det är på
dessa områden striden står. Siffrorna inom parentes är antalet fall inom varje
område.60

57
58
59
60
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Protokoll 1868-05-21.
Protokoll 1886-03-05. Se även 1887-03-13 §4.
Protokoll 1868-05-21.
Kennerberg 1996, s. 103–234. Kennerberg gör en litet annan uppdelning, men här liksom
när det gäller motivbilderna och konsekvenserna, är resultaten liknande:
Okristen livsföring (finns i Asker).
Okristet sinnelag (finns i Asker).
Alkohol och tobak (finns i Asker).
Nöjesliv och olämplig klädsel (finns i Asker).
Sedlighetsbrott (finns i Asker).
Ekonomi och stöld (finns i Asker).
Olämpligt arbete (finns ej i Asker).
Lärofrågor (finns i Asker).
Barndop och nattvard (finns i Asker).
Syndfrihetsläror (finns ej i Asker).
Övriga lärofrågor och villoläror (finns i Asker)
Bytt samfund (finns i Asker indirekt).
Förlorat tron (finns i Asker).
Frånvaro (finns i Asker).
På egen begäran (finns i Asker).
Uppgift saknas (finns i Asker).

Sexualiteten (29). Det problemområde som utan konkurrens berör flest fall är det
där fallen är relaterade till sexualiteten. Man betecknar dem med epitet som
brott mot sjätte budet,61 eller hordomssynden och liknande62, vilka pekar på den
bibliska förankringen.63 Andra benämningar är mer beskrivande, såsom att leva i
ett brottsligt förhållande,64 olovligt sängalag65 och lägermål före vigseln66. De
flesta fallen gäller föräktenskapliga förbindelser, men det finns också några exempel på utomäktenskapliga affärer.67 När det gäller de föräktenskapliga
förbindelserna är det vanligt att kvinnan blivit gravid. Förmodligen fanns det
ännu fler fall av föräktenskapliga förbindelser, men med tanke på beviskravet,
var det först när det blev en graviditet som synden blev uppenbar.
Världen (18). ”Världen” är för baptisterna i Asker ett samlingsbegrepp för det
utanför församlingen. Det kännetecknar främst olika levnadsmönster och handlingar som strider mot församlingens moraluppfattning. Man kan beskriva detta
sätt att leva som okristlig vandel68, ett lösaktigt liv69 eller rätt och slätt återgått
till världen.70 De mer konkreta beskrivningarna handlar om kortspel71 och deltagande med ungdomen i synden.72 Ett annorlunda fall är Rurik Lundin som utesluts därför att han fört en process i en statlig domstol mot församlingens vilja.
Det är problematiskt för församlingen av två skäl, dels för att det är att använda
världsliga vapen (2 Kor 10:1–4), dels för att det uttryckligen strider mot 1 Kor
6:1–2. Genom sitt handlande ställer Lundin sig på fel sida, alltså i ”världen” och
kan då inte vara kvar i församlingen.
Sinnet (15). Sinnet står som samlingsnamn för rätta attityder och rätta känslor.
För församlingen verkar detta ha varit viktigt. Ett av pastor Piras älsklingspredikoämnen var just ”Det goda lynnet”.73 Ilska och aggressivitet är saker som fördöms74, liksom ett kritiskt sinne75 och ohörsamhet76. Men även brist på ödmjuk61 Protokoll 1873-03-27; 1879-06-09 (1878-11-?, enligt matrikeln): 1885-10-01 §3.
62 ”Hordomssynden”: Protokoll 1861-01-12; 1865-05-07; 1885-11-?; ”Horsynden”: 188905-?; ”Fall av” eller ”fallen i hor”: Protokoll 1868-05-21; 1884-02-20: 1885-10-11;
”Hor”: 1863-?-? enligt matrikeln.
63 I Karl XII:s lyder sjätte budet: ”Du skalt icke giöra hor”.
64 Protokoll 1882-10-01 §3.
65 Protokoll 1865-06-25; 1866-04-01.
66 Protokoll 1861-01-12.
67 Protokoll 1868-05-21; 1876-11-12.
68 Protokoll 1866-04-0; 1885-01-? §2. Askers baptistförsamling från och med 1879.
69 Protokoll 1864-09-?; 1864-10-11; 1865-06-25; 1865-09-23; 1870-06-10 §2.
70 Protokoll 1864-01-12; 1887-01-09; 1887-03-13 §3; 1870-01-05.
71 Protokoll 1880-01-04 onumrerad paragraf.
72 Protokoll 1884-08-24 §1.
73 Byström 1928, s. 99–102.
74 Protokoll 1864-10-12; 1873-08-03; 1884-04-20 §.
75 Protokoll 1882-11-04 §1; 1889-05-12.
76 Askers baptistförsamling från och med 1879.
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het77 och långvarig otacksamhet78 är sådant som man inte kan tolerera. Inte heller
förtal, ondska, bitterhet, lögn och ohörsamhet mot församlingen.79 Slutligen är
slarvighet något som inte heller kan accepteras.80
Relationerna (10). Dåliga relationer är heller inte accepterat i församlingen. Är
folk oense skall de reda ut det och försonas.81 Det kan handla om släktingar82,
affärsbekanta83 eller grannar.84
Talet (8). När det gäller talet handlar det främst om förtal av enskilda, men framförallt av församlingen.85 Är man medlem av församlingen skall man tala gott
om den.
Spriten (8). Precis som när det gäller sexualiteten är alkoholfrågan en symbolfråga för församlingen. Man har sin nykterhetsförening Hoppets här och församlingen är absolutistisk i sin hållning. Berusningen är också ett område som
lätt blir synlig och kan bevittnas och bevisas.86
Läran (8). När det gäller rena lärofrågor är detta problem relativt sent i församlingens liv. De fall av tydlig konflikt och uteslutning som förekommer är alla
utom tre efter Piras död. Frågorna verkar ha väckts genom den rörelse som fick
namnet Helgelseförbundet och hade sitt centrum vid Torp 10 km väster om
Kumla. Några medlemmar har deltagit i öppet nattvardsfirande och skrivit in sig
i HF. De har också kritiserat församlingens liv och sett den som död.87 Det tre
tidigare fallen gäller återgång till Statskyrkan, vilket inte är en så tydlig lärofråga88 och två makar som låtit begjuta sitt barn i statskyrkan, de har självvilligt
befordrat sitt barn till prästen för begjutning, och har därför förnekat sin bekännelse.89
Frånvaron (7). När människor inte är närvarande är de att betrakta som litet intresserade för Församlingens angelägenheter och borde för denna sin likgiltighet
77 Protokoll 1882-11-06.
78 1 886-03-05 enligt matrikeln.
79 Askers baptistförsamling från och med 1879.
80 Askers baptistförsamling från och med 1879.
81 Protokoll 1881-04-10 §1.
82 Protokoll 1874-02-05.
83 Protokoll 1879-01-12.
84 Askers baptistförsamling från och med 1879.
85 Protokoll 1867-05-07; 1873-11-06 §1; 1889-05-12. Askers baptistförsamling från och
med 1879.
86 Protokoll 1867-02-?, 1879-01-12; 1884-11-02 §1; 1887-07-10 §4. 1879-05-01; 1882-04? enligt matrikeln.
87 Askers baptistförsamling från och med 1879.
88 Protokoll 1876-11-12.
89 Protokoll 1865-10-14.
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komma under en kärleksfull men alvarlig anmärkning.90 Visar de inte någon
vilja av att vara med i församlingens verksamhet kan de uteslutas, därför att de
ställt sig utanför gemenskapen och avvikit från församlingen.91
Lögnen (7). En person utesluts för bristande uppriktighet92, tre andra för att de
lovat två olika kvinnor äktenskap, i ett av fallen har båda blivit gravida93, i ett
andra bryts löftet p.g.a. att kvinnan tycktes vara för fattig för släkten94 och i det
tredje fallet känner vi inga omständigheter. I övrigt finns det lögner i samband
med församlingstukten.95
Blandäktenskapen (4). När det gäller äktenskapen mellanen troende och en icke
troende, är det en stor principiell fråga, men det rör sig om få konkreta fall som
leder till uteslutning.96
Kyrkan (3). Kyrkan och dess barnbegjutning har stort symbolvärde för församlingen men när det gäller uteslutningar, spelar den inte någon stor roll alls. Det
kan vara värt att notera att en av de som uteslöts för begjutning var en av de 15
personer som var med och startade församlingen, vilket måste ha gett det särskild uppmärksamhet och ett särskilt allvar. 97
Sinnessjukdomen (2). Två personer som finns med i protokollen vilka betecknas
fallen i vansinne98, respektive svag till sinnet.99 I det första fallet ses det som
anledning till uteslutning i kombination med att hon uppenbart smädar församlingen.100 I det andra fallet ses hennes svaga sinne som en förmildrande
omständighet, trots att hon levt i otukt.101
Stölden (2). Två personer utesluts för att de stulit ved. De har avverkat skog
olovligen på annans mark.102
Snålheten (1). En kvinna utesluts för att hon levt ett osedligt liv och legat med
en dräng, som bevis på hennes brist på kristet liv anförs att hon aldrig bidrag
90 Protokoll 1875-04-05 §4.
91 Protokoll 1865-09-16; 1865-09-23; 1867-02-?. Askers baptistförsamling från och med
1879.
92 Protokoll 1866-07-01.
93 Protokoll 1861-01-12.
94 Protokoll 1868-05-21.
95 Protokoll 1873-08-03.
96 Se kap 12 ”Äktenskapen med icke-troende.”
97 Protokoll 1865-10-14: Per Andersson med matrikelnummer 9.
98 Protokoll 1867-05-07.
99 Protokoll 1887-03-13 §4.
100 Protokoll 1867-05-07.
101 Protokoll 1887-03-13 §4.
102 Protokoll 1870-06-19.
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med lekamliga medel på många år trots ett kapital på 500 Rd, men dess utom
icke synts vara så sparsam utan köpt granna kläder.103 Det handlar alltså inte om
allmän snålhet, utan snålhet gentemot församlingen, trots att församlingen ofta
hade dålig ekonomi. Det är väl snarare så att hennes spenderingar på fina kläder
åt sig själv stack i ögonen och var ett tecken på världslighet.

11.2. Den kollektiva tukten
Vid sidan av den individuella församlingstukten finns en kollektiv, som inte är
lika strukturerad, utan som väl är att se som en del av den baptistiskt frikyrkliga
ecklesiologin och praktiken. Denna församlingstukt får tre uttryck.

11.2.1. Den normerande gemenskapen
Den kollektiva aspekten av den individuella församlingstukten är tydlig i ovanstående genomgång. Det flesta motivbilderna för den individuella tukten har
kollektiva implikationer. Det är oftare för församlingens skull tukten motiveras
än för individens. Detta bottnar i en syn på församlingen som Guds egen församling, där han är närvarande; Herrens troende och döpta Församling i Asker.104 Baptisterna i Asker såg på sig själva som en nytestamentlig församling,
en biblisk församling, en ren församling, en sant baptistisk församling, vilket gör
församlingen i sig till en normerande gemenskap.
Genom församlingens existens som sann församling, så finns i dess gemenskap något normerande och korrigerande. Församlingens gemenskap ses som
vårdande105, i en värld där synden ses som en smitta och något sjukt. Att vara en
del av församlingen är att vara kristen, att inte vara det är att vara överlämnad åt
Satan.106 Denna starka syn på tillhörigheten till baptistförsamlingen innebär att
det är som samma sak som att vara ”riktig kristen”107. Församlingen blir bärare
av frälsningen och tillhörigheten näst intill frälsande. De praktiker och den syn
på hur livet skall levas blir ytterst normerande till sin karaktär. Församlingen
och dess medlemmars praxis blir i sig normerande för medlemmarnas liv.
Församlingens liv och de enskilda medlemmarnas liv fungerar som normer
för hur ett kristet liv skall levas. I församlingen finns förebilderna och exemplen
för det riktiga kristna livet. I den individuella församlingstukten, med de problemområden man tar itu med, finns de avskräckande exempel, som tydligt visar
vad som inte är acceptabelt. Den individuella församlingstukten är inte bara
nödvändig för att församlingen skall hållas ren, utan också för att alla skall veta
var gränserna går. I så motto blir den individuella församlingstukten uttryck för
kollektivets normer. Dessa gemensamma normer förs vidare i gemenskapen
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Protokoll 1870-06-10 §2.
Protokolls-Bok, s. 1.
Protokoll 1887-12-11.
Protokoll 1874-02-05 onumrerad paragraf.
Wecko-Posten 1883:2, ”Bref från Nerike”.

också på ett outtalat sätt genom den kutym som råder. Det grupptryck som förekomsten av den individuella församlingstukten skapar är tydligt i dess motivbilder.
Själva den ”domstolspraxis” som tillämpades vid den individuella församlingstukten visar på att den inte bara var viktig för det specifika fallet, utan även
för att på ett tydligt sätt dra gränserna för rätt och fel, acceptabelt och oacceptabelt, i den gemenskap som är församlingen. ”Domstolspraxisen” ger associationer till att det inom gruppen finns lagar som skall följas och en rättskipning som
tillämpas när de bryts.
Piras nyårshälsning till medlemmarna 1872 i form av ett kort med 10 punkter
vilka samtliga inleds med ”Jag skall” följt av etikiska förpliktelser visar också på
de gemensamma normer som fanns eller förutsattes finnas i församlingen.108

11.2.2. Det ständiga predikandet
Vi har på flera andra ställen konstaterat hur centralt predikandet är och hur stor
plats det har i församlingens liv. Självklart fungerar även predikan som en kollektiv församlingstukt. Pastor Pira och andra har genom sina predikningar en
möjlighet att påverka församlingen som helhet. Den vikt som läggs vid medlemmarnas närvaro och att miljön kring predikan är lyssnarvänlig visar på vikten
av predikan som riktningsvisare och påverkare för hela församlingen. De ämnen
som tas upp i predikan syftar till att leda församlingen på rätt väg, men också till
att ta upp saker som inte är acceptabla i det kollektiv som utgör Askers baptistförsamling.109

11.2.3. De speciella allvarsorden
Vid några tillfällen finns det i protokollen återgivet speciella händelser där man
finner det nödvändigt att tala allvarsord till församlingen.
Mötet afslutades med några förmaningar och bön. Emedan endast 14 medlemmar voro närvarande vid mötet, kändes det något nedslående. Och man
uttryckte en tyst bön och önskan till Gud, att sömnaktigheten, som råder
ibland oss måtte snart genom Herrens Andas snara ankomst upphöra.110

Bristen på närvaro föranleder en förmaning till församlingen, vilket i och för sig
är märkligt, då det ju inte är de närvarande som behöver förmanas, utan de som
108 Byström 1928, s. 74. För kortets hela text se kap 7 ”Pastor Pira”.
109 Det predikomaterial som finns tillgängligt är för knappt för att kunna göra några större
analyser av innehållet i predikan i Asker, men att det fanns ett tydligt etiskt normerande
innehåll är dock tydligt. Se Byström 1928, s. 98-104.
110 Protokoll 1876-03-14 §6. Se även Protokoll 1875-04-06 §4, där samma problem blir en
maning till individuell förmaning av de som inte varit närvarande: Mötet ansåg att medlemmarna som utan verkligt lagliga hinder icke besökte Församlingens möten voro att
betrakta som litet intresserade för Församlingens angelägenheter och borde för denna sin
likgiltighet komma under en kärleksfull men alvarlig anmärkning.
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inte är där. Vid ett annat tillfälle berättas det om att ingen ledde i offentlig bön
vid ett bönemöte, vilket föranleder Pira att hålla ”ett strafftal till de församlade.”111
Också de böner som beds i samband med den individuella församlingstukten
får funktionen av allvarsord till församlingen som helhet vid ett speciellt tillfälle:
Måtte Herren hjälpa oss alla att inte leka med synden i vilken skepnad den än må visa
sig i, ty dess följder äro förskräckliga!112

11.3. Vården
Det vi ovan har kallat församlingstukt, kunde, som vi sett, av församlingen
benämnas vård.113 Man såg det som att man gav de av synden smittade och skadade vård. Men det förekommer även inom församlingen det vi mer allmänt
skulle känna igen som vård. Det finns inom den gemenskap som utgör Askers
baptistförsamling en omsorg och ett diakonalt tänkande. I protokollen finns företrätt både den mer allmänna organiserade diakonin i församlingen och mer
specifika fall. Andra uttryck för vården finns inbyggd i pastor Piras person och
tjänst i relation till församlingsmedlemmarna, i den frikyrkliga ecklesiologin och
i det kristna demokratiska föreningsklimat man skapar i församlingen, samt den
kristna kärlekstanken.

11.3.1. Den allmänna organiserade diakonin
Att det finns ett diakonalt tänkande i församlingen är tydligt. Det visar sig framförallt i att man hade en fattigvårdskassa. Det vill synas som denna fylldes på
genom att kollekten vid nattvardsgudstjänsten gick till detta ändamål. Det konstateras att denna kollekt som vanligt går till denna kassa.114 Hur denna kassa
användes är svårt att veta i detalj. Men den finns tillgänglig vid behov. Samtidigt
var det inte självklart att vem som helst kunde få bidrag från den. Vid åtminstone två tillfällen nekas stöd från kassan. Det ena är när några ofärdiga och fattiga ynglingar vill ha hjälp till skor och kläder, men nekas med att först söka
hjälp hos den kommunala fattigvården.115 Det andra är när en sjuk broder vill ha
fattighjälp, men nekas det tills vidare.116 Förutom nattvardskollekten kunde även
andra insamlingar göras för fattigvårdskassan, såsom vid den årliga jul- och ny-
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Byström 1928, s. 75.
Protokoll 1868-05-21.
Protokoll 1887-12-11.
Protokoll 1880-01-04 §4.
Protokoll 1879-09-01 §4.
Protokoll 1880-01-04 §3.

årskonserten.117 En annan form av organiserad diakoni var det årliga fattigkalaset.118
11.3.1.1. Nattvardskollekter
Som vi sett ovan spelar nattvardskollekten en viktig roll i församlingens diakonala tänkande. Den kunde tas upp till förmån för fattigkassan ospecificerat, men
den kunde också insamlas till förmån för specifika personer som hade ett speciellt behov. Ofta förekom det att nattvardskollekten togs upp till förmån för
samma person eller familj vid flera olika tillfällen.119 Vid ett tillfälle ges
nattvardskollekten till en anonym fattig sjuklig syster i Tranås.120
11.3.1.2. Anders Petter Nilssons hustru
Timmermannen Anders Petter Nilsson och hans hustru Maja Sina Olsdotter hade
kommit till tro och låtit döpa sig 1864.121 Anders Petter hade alkoholproblem
och hade inte kommit till församlingens möten trots förmaningar, därför utesluts
han ur församlingen i februari 1867.122 Situationen för hans hustru verkar ha varit svår och hon får 7 Rd, av församlingen för att klara sitt uppehälle. Eftersom
det inte för henne fanns några utsigter att återgälda skulden efterskänker församlingen den i februari 1868.123 En månad senare skänker församlingen henne
ytterligare 15 Rd rmt för inköp af en stuga på Finntorps egor.124 Om hon skall
flytta dit själv eller tillsammans med sin supande make framgår inte.
11.3.1.3. F.d. lärarinnan Klara Jansson
Den f.d. lärarinnan Klara Jansson inflyttade till Asker i juli 1864. Hon var född i
Lerbäck 1831, och hade en syster i Askers grannsocken Sköllersta. Hon hade
döpts redan 1860.125 Hon hade 1866 en längre tid, till följd af bristande synförmåga samt ett i öfvrigt kropps o själslidande, varit ur stånd att försörja sig,

117 Protokoll 1876-02-02 §5.
118 Protokoll 1868-01-06 §2.
119 Protokoll 1866-06-03 §2: Församlingen öfverenskom att offra några frivilliga bidrag till
Br. Lindh och skulle dessa gåfvor inläggas löst i Sparbössorna till nästa Brödsbrytelse;
1880-04-10: Församlingen beviljade en kollekt till makarna Wikander på Walsta egor;
1880-05-02 §2: En kollekt till Maja Stina Meijer beviljades; 1881-05-01 §1
:Församlingen beslöt att tilldela fattiga familjen P. J. Svärd på Walsta egor kollekten vid
nattvarden; 1881-09-08 §1:Beslutades att kollekt skulle upptagas åt Per Svärd; 1883-0701c: Fattigkollekten hade för några vid förra brödsbrytelsen beviljats, Helberg, Svärds,
Wikander, städerskan.
120 Protokoll 1885-04-12 §4.
121 Askers baptistförsamling, Matrikel, medlem 1–325 u.å.
122 Protokoll 1867-02-?.
123 Protokoll 1868-02-03 §2.
124 Protokoll 1868-03-22.
125 Askers baptistförsamling, Matrikel, medlem 1–325 u.å.
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hvarför ock Församlingen frivilligt bidragit till hennes uppehälle.126 I församlingen börjar ett visst missnöje visa sig med försörjningsbördan för Klara och
vissa menar att hon borde flytta hem till sina föräldrar i Lerbäck igen. Efterfrågningar har gjorts och fadern är villig att ta emot sin dotter. Dottern Klara är däremot inte alls villig att flytta hem till sina föräldrar igen, då hon anser att fadern
är mycket hård och egennyttig, ja, t.o.m. obarmhertig.127 Man inkallar två vittnen, hennes syster från Sköllersta och en piga vid namn Anna Larsdotter i Lerbäck, som varit med Klara vid ett besök i föräldrahemmet för inte alltför länge
sedan. Båda, synnerligast af Klaras syster,128 bekräftar Klaras bild av fadern,
vilket leder till församlingen då beslutar genom omröstning att, till någon annan
utsigt yppar sig, lemna Klara frivilligga gåfvor/bidrag till hennes uppehälle,
samt att man skall undersöka möjligheten till att få in henne på Diakonissanstalten i Stockholm.129
Knappt två år senare är Klaras fall uppe till behandling igen, i mars 1868.
Man konstaterar:
F.d. Skollärarinnan Klara Jansson har i anseende till sjuklighet och fattigdom
af Församlingen åtnjutit husrum, mat och kläder i öfver 2 år. Under denna tid,
som Församl. sökt visa henne barmhertighet och hjelp, har likväl flere gånger
yttringar af knot och missnöje ledsamt nog försports hos Klara . Det har visat
sig mycket svårt att gifva och göra henne till pass och nöjes.130

Församlingen försörjer Klara, men hon är gnällig, missnöjd och otacksam. Man
har sökt samtala med henne i vänlig ton enskilt, men det har inte hjälpt och hon
har även offentligen förmanats på församlingsmöte. Trots att man betvivlade
hennes uppriktighet i sin bekännelse, beslutade man att ännu en gång försöka
bevisa henne offentlig kärlek .131 Men det resultat man såg varade endast i ett par
veckor och sedan upplevde man att Klara blev ännu värre och droppen som fått
bägaren att rinna över var när hon till och med hotar att bränna upp garn, som
blifvit henne skänkt till en väf och till sist förkorta sitt lif. Allt detta af det enkla
skäl, att vännerna ville råda henne att af det skänkta garnet väfva väfven ”tvåskafts” i stället för 3 skafts som hon önskade.132 Klara utesluts ur församlingsgemenskapen, men man tänker fortsätta att ta ett diakonalt ansvar för henne genom
att äfven nu fortfarande, bevisa henne välvilja och barmhertighet. Hon är i stort
behof häraf, synnerligen som hennes lidande är af en svår beskaffenhet.133
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11.3.1.4. Johannes Gillberg
Johannes Gillberg hade låtit döpa sig i september 1866. I matrikeln sägs om honom att denne broder är krympling och kan ej gå.134 Han har därför försörjningsproblem och när han nekas hjälp till kläder av förvaltaren Möller på Bysta ägor,
beslutar församlingen att ge honom det han behöver.135 Församlingen går alltså
in och tar det sociala ansvaret, när de världsliga auktoriteterna inte gör det de
ska. På samma grunder avvisas anhållan om hjälp vid ett par tillfällen, när den
samhälleliga hjälpen inte först har testats.136

11.3.2. Pastor Piras roll
Pastor Piras roll i församlingens vård kan inte underskattas. I ett dokument beskrivs hans huvuduppgifter som församlingsvården jämte predikokallet.137 Vid
sidan av det i alla sammanhang återkommande predikandet, står vården av församlingen. Pastor Pira är den sammanhållande länken och den som har kontakt
med sina medlemmar. Han möter dem, råder dem och ser vilka behov som finns.
Pira är både uppsökande och blir uppsökt. Hans roll är både själavårdande och
mer diakonal.138

11.3.3. Motivbilder
Även om vården inte är särskilt tydligt motiverad i materialet, kan man ändå
upptäcka några motivbilder.
11.3.3.1. Den kristna kärlekstanken
Vid några tillfällen finns det allmänna hänvisningar till den kristna kärlekstanken. Man skall bry sig och tänka på de fattiga: De fattige ibland oss ihågkommes.139 Hela den diakonala verksamheten kan beskrivas som offentlig kärlek.140
Man skall visa de behövande barmhärtighet.141 Kopplad til den kristna
kärlekstanken är också Guds handlande som den som ytterst kan ge människan
den nödvändiga kärleken och barmhärtigheten:
Måtte Herren hos flera verka barmhertighet!142
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Askers baptistförsamling, Matrikel, medlem 1–325 u.å.
Protokoll 1880-01-04 §1.
Protokoll 1879-09-01 §4; 1880-01-04 §3.
Stadgar, s. 1.
Se kap 7 ”Pastor Pira”.
Protokoll 1879-12-12 §2.
Protokoll 1868-03-05.
Protokoll 1868-03-05.
Protokoll 1868-03-05.
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11.3.3.2. Den frikyrkliga ecklesiologin och det demokratiska tänkandet
Församlingens diakonala vård är ett tydligt uttryck för den frikyrkliga ecklesiologin. Särskilt inom baptismen var tanken på den lokala församlingen som Kristi
kropp en viktig grundidé.143 I Asker tar sig detta främst uttryck i diakonins starka
knytning till nattvardsfirandet eller brödsbrytelsen. Det är när församlingen är
samlad och alla får del av ett enda bröd, som man också har omsorgen om de
fattiga i blickfånget. Dessa tankar ligger i nattvardstexterna i 1 Kor 10 och 11.
Här finns både tanken på de troendes oskiljaktighet och enhet144 och allas
jämlikhet och omsorg om de fattiga.145
Kopplat till den frikyrkliga ecklesiologin om troendeförsamlingen som Kristi
kropp är också den frikyrkligt demokratiska tanken på alla medlemmars lika
värde oavsett social ställning, inkomst, kön o.s.v. Detta leder till ett praktiserade

143 Brodd 2001, s. 108.
144 1 Kor 10:16-17 (Bibel 2000): ”Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte
gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi
kropp? Eftersom brödet är ett enda, är vi – fast många – en enda kropp, för alla får vi
vår del av ett och samma bröd.”
145 1 Kor 11:17-34 (Bibel 2000): ”När jag ger denna föreskrift kan jag inte berömma er för
era sammankomster som snarare skadar än gagnar. Först och främst har jag hört att ni
delar upp er i grupper när ni möts i församlingen, och det tror jag delvis är sant. Det
måste till och med finnas olika partier bland er, så att det visar sig vilka av er som är att
lita på. Men vid era sammankomster går det inte att hålla Herrens måltid, för var
och en tar genast för sig av sin egen mat, och den ene sitter hungrig medan den
andre har druckit sig berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Bryr
ni er inte om att det är Guds församling? Skall de som inte har något behöva skämmas? Vad vill ni jag skall säga, skall jag berömma er? Nej, för det här får ni inget beröm.
Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er: Den natten då herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: "Detta är min
kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig." Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade: "Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker
av den, gör det till minne av mig."
Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död, till
dess han kommer. Den som äter Herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt
sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv, sedan kan han äta brödet och dricka bägaren. Ty den som äter och dricker utan att tänka på
vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det så många
sjuka och klena bland er, och inte så få har avlidit. Om vi gick till rätta med oss själva,
skulle vi slippa bli dömda. Men när vi nu döms av Herren, tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen.
Alltså, mina bröder, när ni samlas för att äta, vänta då på varandra. Om någon är hungrig
skall han äta hemma, så att inte era sammankomster leder till att ni blir dömda. Allt det
andra skall jag ge anvisningar om när jag kommer.”
Nattvardstexten i 1 Kor 11 följs sedan av ännu en text som betonar enheten i mångfalden
i Kristus, där också Kristi kropp är huvudtemat.
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av en vård som inte tar hänsyn till person. Man känner ett ansvar och ”lider en
kroppsdel, så lider också alla de andra.”146

11.4. Avslutande analys
11.4.1. Identitet och mentalitet
Askers baptistförsamling har en stark självbild. Själva församlingstukten förutsätter en stark och tydlig identitet, både när det gäller dess innehåll och dess
gränser. Förekomsten av församlingstukten visar på en mycket tydligt avgränsad
ingrupp, och ett innanför-utanför perspektiv med tydliga och skarpa gränser. En
förutsättning för församlingstuktens funktion är att medlemmarna är starkt förankrade i den självbild församlingen står för. Bilden på sig själv som den sanna,
bibliska, rena församlingen som är bärare av evangeliet om frälsningen, måste
omfattas av en i det närmaste total majoritet av församlingens medlemmar annars mister tukten sin kraft och funktion. Det måste vara kännbart, en fråga om
liv och död, att ställas utanför gruppen och det den står för. Medlemskapet och
tillhörigheten är inget som kan kvitta, utan måste ha största prioritet. Om medlemskapet vore något man kunde ha eller mista vore inte tukten möjlig. Därför
är den fungerande församlingstukten ett tydligt tecken på församlingens starka
gemensamma identitet.
Församlingstukten visar även att gemenskapens identitet och gränser är tydligt utmejslade. Det finns vissa områden som utgör negativa markörer för församlingen. Det kan gälla den felaktiga läran, det felaktigt levda livet eller de felaktiga attityderna. Under församlingens första 30 år är frågor relaterade till läran
i stort sett inte förekommande. Frågan är om detta visar på att lärofrågorna inte
är viktiga, eller om det beror på att det läromässiga centrat är starkt i församlingen, genom pastor Piras ständiga närvaro? Mycket talar för det senare, då det
under denna tid inom svensk baptism förekommer avvikande läror och splittringar vid ett par tillfällen. Piras återkommande tacksägelser för att församlingen
varit enad och inte splittrad är också ett tecken på detta.147
146 1 Kor 12:26a (Bibel 2000).
147 Nerikes distriktsförening 1866, s. 13: Tillståndet godt derutinnan att inga strider eller
swårare förhållanden ega rum; 1868, s. 19–20: Tio år hafwa förflutit sedan wår församling bildades, och ännu har ingen gång några inbördes strider och oroligheter inom densamma egt rum, utan kärlekens och fridens band hafwa sammanhållit den klena hjorden…; 1871, s. 21: Sämja och frid äro rådande inom församlingen; 1875, s. 16: Svårigheter hafva vi ej, endräkt och frid råda; 1876, s. 15–16: Några inre strider och märkbara
svårigheter inom församlingen vet vi icke af, åtminstone öppet.
Protokoll 1882 §6 (årsmöte). Inga nämnvärda svårigheter finns i församlingen; 1883-0118 §1: Nu som förr frid i församlingen; 1885-01-21 §6. Enighet, glädje och tacksamhet;
1887-01-27 §9. "Hur ljuvlig är det inte när bröder bo endräktigt tillsammans."
Theofilus 1887, s. 12. Theofilus citerar ett privat uttalande från Pira strax före hans
död:”En sak, för hvilken jag särskildt vill gifva Gud äran, är att församlingen under hela
denna tid varit skonad från sönderslitande lärostrider.” Wecko-Posten 1887:33. ”Ännu
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När det gäller livsstilsfrågorna handlar de flesta uteslutningar just om de negativa markörerna. Det gäller främst sedlighetssynder i form av föräktenskapliga
sexuella förbindelser mot vilka det markeras tydligt, men också alkoholanvändning och i deltagande i det som sågs som icke tillåtna nöjen, såsom, dans och
kortspel m.m. Rent brottslig verksamhet, såsom stöld, fördöms självklart också.
Det finns vissa beteenden som starkt markeras mot och fördöms. Men det finns
också tydligt vissa attityder som inte är förenliga med medlemskap i Askers
baptistförsamling, såsom stolthet, snålhet, otacksamhet, likgiltighet i form av
dåligt engagemang, aggressivitet och ilska (som ofta visar sig i dåliga relationer). En mellanform mellan liv och attityder är väl frågan om talet och lögnen,
vilka tydligt avslöjar de felaktiga attityderna i handling.
Församlingstukten visar att för frikyrkoförsamlingen i Asker var det inte
bara läran som var viktig, utan i minst lika hög grad livet. På samma sätt som
man tydligt skulle kunna avgöra synderna genom yttre kännetecken, skulle man
också kunna känna igen ett sant andligt liv genom yttre mönster och handlingar.
Det inre livets verklighet synliggörs av det yttre kristliga livet.148
Genom att analysera de olika problemområdena kan vi även se vilka rädslor,
fiender eller hot man såg i församlingen. Det första är det som man kan kalla
”begären”, vilket innefattar framförallt sexualiteten, men kanske även spriten.
Dessa måste tyglas och begränsas. Inom församlingen är sexualitetens plats
självklart inom äktenskapet och alkoholen har ingen plats alls. De ses som starka
krafter som måste omgärdas med ett strikt regelverk.
Det andra hotet kan vi kalla ”världen”, vilket innebar alla aktiviteter som
drar medlemmen bort från församlingens verksamhet. Här finns väl dans och
kortspel, ofta i kombination med alkohol. Men ”världen” är det negativa systemet utanför församlingen, och världslighet och den yttersta konsekvensen att
återgå till ”världen” är förödande för människan. Världen blir ett samlingsnamn
för allt det som finns utanför församlingen. Världen blir det främmande, otäcka
och hemska. Världsbegreppet och dess innehåll är en stereotyp som demoniserar
”världen” utanför församlingen. Det kännetecknas av en mängd specifika synder, såsom dryckenskap dans och kortspel, men ofta definierar man inte innehållet, utan talar endast om ”världen” i en absolut stereotyp mening.

några minnesord öfver Fredrik Pira”: Och denna samdräktens ande hade han också genom Guds nåd lyckats införa i församlingen, så at han vid dess 25-års jubileum kunde
betyga, att inom densamma under denna tid ingen enda gång någon s.k. partistrid förekommit, intet ”läsarekäbbel” eller ”näbbaströmmar”.
148 Att ett rätt liv är en nödvändighet för frikyrkans troende gemenskap är inte detsamma
som att läran och sakramenten är oviktiga. De flesta striderna och splittringarna inom frikyrkligheten gäller just läro och sakramentsfrågor. Baptismens betoning på dopet. Försoningsstriden som framskapar Svenska missionsförbundet. Här är också nattvardsfrågan
avgörande. Pingströrelsens uteslutning från Stockholms baptistdistrikt gällde också nattvarden o.s.v.
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Det tredje hotet kan kanske rubriceras villoläror. I början av församlingens
verksamhet är det kyrkan som är det stora hotet.149 Att frambära sitt nyfödda
barn till spädbarnsbegjuting är fruktansvärt och att förneka sin bekännelse.150
Men själva förekomsten av den stränga tillämpningen av församlingstukten som
man ändock kan konstatera i Askers baptistförsamling, och inom baptismen i
stort i Sverige,151 kan i sig vara en motreaktion mot den alltmer avtagande
kyrkotukten från statskyrkans sida. På så sätt blir kyrkotuktens själva förekomst
ett tecken på att man är den sanna och levande kyrkan i motsats till statskyrkan
som inte kan vara en kyrka då man saknar fungerande tukt. Bristen på tukt blir
ett tecken på kyrkans förfall och den egna tukten blir en markering på och förstärkning av den egna identiteten.152 Med tiden, egentligen efter Piras död och
Jäders tillträde som pastor, är det inte längre kyrkan som är huvudfienden, utan
det verkar vara den framväxande helgelserörelsen som är hotet mot baptismen.153
Genom att fokusera församlingens rädslor och negera dem ser man också
vad som är församlingens identitet och mentala prioriteringar. Församlingen
skall vara sedlig och ren. Hon skall kännetecknas av hela relationer och man
skall tala gott och sant. Den kristna identiteten skall också påverka ens attityder,
och tacksamhet, fridsamhet och engagemang är positiva dygder. Nykterhet är en
självklarhet. Församlingstukten bidrar till att skapa en mentalitet av duktighet.
Genom att utmejsla det negativa och lyfta fram det positiva skapas känslan av
att man skall vara moralisk och duktig, nykter och sedlig. Den strikta moralkoden skapar en känsla av utvaldhet och har drag åt elitism. Man skall inte vara
som ”världen”.
149 Se kap 9 ”Vardagsskolan” och kap 10 ”Baspraktiker, identitetsriter och/eller sakrament”.
150 Protokoll 1865-10-14.
151 Kennerberg 1996, s. 232. Kennerberg noterar att de tidiga baptistförsamlingarna i hans
undersökning i jämförelse med andra samfund och även vid en internationell jämförelse
visar på ”en mycket sträng och omfattande församlingstukt.”
152 Kennerberg 1996, s. 49: ”Det tycks finnas fog för att hävda att kyrkotukten i Sverige delvis har haft stor omfattning före 1800-talet. Det var en tukt som i hög grad präglades av
att vara ett uttryck för statens och kyrkans gemensamma intressen. Emellertid verkar det
som denna verksamhet minskat markant i intensitet i början av 1800-talet. Detta är alltså
den situation i vilken de svenska väckelserörelserna bröt fram med krav på att fira gudstjänst och framförallt nattvard med endast troende och andligen omvända människor.”
Kennerberg menar också att kritiken av statskyrkans brist på kyrkotukt stark påminner
reformatorernas kritik av Katolska kyrkan. (s. 312). Lindstedt Cronberg, Marie. ”Den
ogifta kvinnan och hennes barn – en reform och dess konsekvenser.” i Jarlert 2001, s.
269: ”Med tiden blev det också uppenbart att kyrkotukten hade tjänat ut som redskap för
att hålla människorna till den rätta läran. 1800-talet kom att bli kyrkotuktens sista århundrade i egentlig mening – från en i många fall intakt kyrkotukt vid seklets början kan
man se en näst intill total upplösning av kyrkotukten vid seklets slut.” Bexell 2003, s. 66:
”Nyevangelismens kraftiga kritik mot kyrkan gällde att prästerna inte utövade en tillräckligt tydlig ’kyrkotukt’, som uttryckligen förbjöd och hindrade uppenbara syndare att
gå fram till nattvarden.”
153 Askers baptistförsamling från och med 1879.
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Denna strikta moralkod och den utmejslade identiteten, som Herrens sanna,
rena och bibliska församling, med dess tydliga gränser för individens handlade
och tänkande måste ha skapat trygghet. Höll man inom de tydligt uttryckta och
praktiserade råmärkena, kunde man känna sig säker och delaktig och behövde
inte vara rädd. För de svaga och utsatta, de som av en eller annan anledning saknade försörjning, fanns församlingen som ett socialt skyddsnät. Genom de tydliga gränserna kunde man också vara säker på att man skulle få hjälp, om det
verkligen behövdes. Om man hamnade i en personlig kris, fanns det en institution, församlingen, som hjälpte så att svälten hölls borta och så att man hade någonstans att bo och kläder att sätta på kroppen. Man kan dock ana en viss osäkerhet i församlingen, då församlingstukten inte tillämpas strikt och man inte
kan komma överens.154
Församlingstukten visar också på det faktum att identiteten i Askers baptistförsamling är en ”comprehensive identity”155. Den är en sammanhållen identitet
som söker inbegripa hela livet i dess mångfald. Den kristna identiteten är inte
bara något som gäller i kapellet eller när man utför vissa religiösa ritualer eller
handlingar, utan allt är att se som uttryck för den kristna identiteten. Man inbegriper livet i dess helhet och varje del är tänkt att genomsyras av att man är
medlem i församlingen.
Församlingstukten i Askers baptistförsamlingen är att se som en institution
med ett visst sociologiskt syfte. Den är organiserad för att bära och bevara församlingens identitet och mentalitet. Genom att skapa de tydliga strukturerna
kring församlingstukten och reglerna för hur den skall tillämpas, skapar man en
bärare och väktare av det man uppfattar som ett sant kristet liv. Församlingstukten är ett sätt att bevara, men också föra vidare, det som församlingen ser
som livsnödvändigt för församlingens och dess medlemmars fortlevnad.

11.4.2. Social kontroll
Kopplat till de tydliga gränserna i Askers baptistförsamling finns även en
mycket utpräglad social kontroll. I och med att församlingen institutionaliserar
församlingstukten och tolkar och tillämpar Matt 18 på det kollektiva sätt som
man gör, söker man skapa ett effektivt sätt att hålla individerna inom gränserna.
Det man lyckas med är väl att tydliggöra gränserna. Det stora antalet uteslutningar gör att man kan ifrågasätta systemets effektivitet.
Systemet bygger på ett ”angiverisystem”, där det är varje medlems plikt att
vara en del av församlingstukten genom att anmäla eventuella snedsteg till
församlingens ledning. Motiveringen som ges till detta är trefaldig. Det är för
församlingens skull, det är för syndarens skull och det är för Guds skull. Det
verkar som att den första motivationen är den starkare, som vi såg när det gällde
t.ex. ”Att vara en ren församling”. Det är den kollektiva identiteten som styr och
154 Protokoll 1868-05-21; 1870-06-10 §2, 1870-06-19, 1873-08-03; 1887-07-10 §2.
155 Gutmann 2003, s. 41.
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skall bevaras. Man kan säga att det är i den kollektiva identiteten som människan och Gud möts. Det är i baptistförsamlingens gemenskap som möjligheten
till gudsmötet finns. Därav vikten att församlingen verkligen är en sådan församling där detta möte kan ske.
Den sociala kontroll som församlingstukten innebär verkar för den stora
majoriteten varit självklar. Man kan därför inte med självklarhet dra slutsatsen
att församlingsmedlemmarna ifrågasatte församlingens inblandning i sina privatliv. Några exempel finns på att människor reagerat med ilska och aggressivitet när någon ur församlingen kommit och tillrättavisat den som gått över de
uppsatta gränserna. 156 En tyst protest mot församlingstukten är väl att vägra infinna sig vid det möte där ens fall skall behandlas, vilket händer vid ett antal tillfällen.157 Det faktum att de flesta som förmanas faktiskt önskar kvarstå i församlingen, trots förmaning, visar på att man kanske inte bara såg det som självklart,
utan även som ett uttryck för omsorg från församlingens sida. Också det faktum
att en så pass stor andel av de uteslutna faktiskt vänder åter till församlingsgemenskapen efter uteslutning visar kanske också på att det inte ses som något dåligt.
Den mentalitet av utvaldhet, elitism och duktighet som församlingstukten
betonar och skapar ger medlemmarna en känsla av värde och mening. Man tillhör den rätta rena församlingen. Man är inte som alla andra och därför vill man
fortsätta vara kvar, då man ser baptistförsamlingen som den sanna bibliska församlingen. Församlingstukten skapar inte främst rädsla för uteslutning, utan tillfredställelsen av tillhörighet.

11.4.3. Individuellt ansvar
Trots att församlingstukten främst är att se som en kollektiv praktik i församlingen, så har den också en mycket stark betoning på individens eget ansvar. Det
gäller dels i relation till dem som felat, genom anmälningsplikten. Men också
det faktum att syndaren mycket tydligt ställs till personligt ansvar för sina handlingar. Det finns inget utrymme för ursäkter eller undanflykter, inga förmildrande omständigheter.158 Det är genom att erkänna just sitt personliga ansvar
som möjligheten till upprättelse är möjlig. Genom bekännelse och bön om förlåtelse finns möjligheten att kvarstå i församlingen, utan detta är det i stort sett
omöjligt. På samma sätt som tro och dop är personligt, blir också ansvaret för
misslyckande och felsteg i lika hög grad personligt. Man får stå för sina handlingar, men man får också möjlighet att inför församlingen både förklara sig och
försvara sig.
156 Protokoll 1873-08-03.
157 Protokoll 1864-10-12; 1870-06-10 §2; 1881-05-08 §1; 1884-04-20 §2; 1885-02-22,
1885-03-08 §1; 1887-11-13 §3.
158 Protokoll 1887-03-13 §4: Undantaget är Maja Lisa Öberg som beskrivs som svag till
sinnet och därför får stanna kvar i församlingen för att få församlingens vård.
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11.4.4. Demokrati
Det är också värt att betänka att församlingstukten finns i ett demokratiskt sammanhang. Även om församlingsledningen spelar en stor roll i handläggningen av
de inledande skeendena av församlingstuktsprocessen, är det ytterst i troendeförsamlingens demokratiska församlingsmöte de mer drastiska åtgärderna besluas, i
vilket varje man och kvinna har varsin röst. Till det personliga ansvaret kopplas
också en demokratisk plikt att påverka. Det är i församlingen en självklarhet att
ingen skall dömas ohörd, eller i vart fall ges tillfälle att närvara och yttra sig. Det
är också en självklarhet att ingen kan uteslutas om inte församlingen fattar ett
beslut om detta genom omröstning. Han/hon uteslöts genom omröstning är en
återkommande refräng i materialet om församlingstukt och uteslutning. Det är
likaledes en självklarhet att församlingens medlemmar skall vara med och pröva
och diskutera innan omröstningen sker. Det är var medlems rätt och var medlems plikt. Inte ens lärarens ord vägde tyngre än församlingsmajoriteten. I detta
fall är han en i mängden, som i omröstningen har en röst liksom alla andra.159
Av de 93 personerna som utsätts för församlingstukt är 38 män och 55 kvinnor, vilket utgör 41 respektive 59 procent av fallen. Vid en jämförelse med
könsfördelningen i församlingen som helhet så ligger den ganska permanent på
förhållandet ett till två, alltså en tredjedel män och två tredjedelar kvinnor.160
Fördelningen mellan kvinnor och män i församlingstukten stämmer alltså
ganska väl in på könsfördelningen i allmänhet i församlingen. Skillnaderna är så
små att inga slutsatser går att dra från skillnaderna. Däremot kan man kanske
konstatera, just utifrån bristen på skillnad, att män och kvinnors ställning inte
skiljer sig åt. Kvinnorna är på detta område likvärdiga medlemmar av den demokratiska församlingen, där alla räknas, har ett personligt ansvar och besitter
lika rättigheter. Även om församlingsledningen består av enbart män får det inte
något uttryck i förtryck av kvinnorna genom att man använder församlingstukten
som ett maktmedel riktat mot kvinnorna mer än männen. Fördelningen antyder
snarast det motsatta.

11.4.5. Förskjutningar
Det är svårt att se några tydliga förskjutningar när det gäller församlingstukten
under den undersökta perioden. Ser man på frekvensen under olika tidsperioder
fördelar sig de daterbara fallen enligt följande över tioårsperioderna: 1860-talet:
22 fall; 1870-talet: 19 fall; 1880-talet: 49 fall. Ökningen av fallen på 1880-talet
kan väl delvis förklaras med att församlingen växer. Procentuellt sett i relation
till antalet medlemmar sker den mesta församlingstukten under församlingens
159 Protokoll 1870-06-19. Pira lägger till ett PS i protokollet, där han säger att han velat att
personen skulle uteslutits, vilket inte församlingen beslutat.
160 Könsfördelning: Vid 100 medlemmar var 65 kvinnor och 35 män, 65–35%. Vid 200
medlemmar var 136 kvinnor och 64 män 68–32%. Vid 300 medlemmar var 197 kvinnor
och 103 män 66–34%.
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första årtionde. Under denna tid finns heller inga principdiskussioner, utan endast rapporter om besluten som fattas, alltid om uteslutning. Församlingen verkar under den första tiden ha tydliga gränser som inte ifrågasattes och diskuterades. Det också under denna första period som flest av de uteslutna återupptas i
församlingsgemenskapen, nästan en tredjedel av de 22, åtta stycken, blir åter
medlemmar i församlingen. Kanske kan man konstatera att församlingen går
från ett självklart handlande till ett mer reflekterat när det gäller handhavandet
av församlingstukten. Men man går också från en tydligare gränsdragning till en
något mer luddig.161 Man skulle möjligen kunna se detta som en ökad demokratisk utveckling, där individen får större möjlighet att göra sig hörd, både den
anmälde och medlemmarna i församlingen.

161 Detta gäller framförallt frågan om äktenskap med någon som inte är troende eller inte är
officiell församlingsmedlem. Se kap 12 ”Äktenskap med icke-troende”.
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12. Äktenskap med icke-troende
Owe Kennerberg konstaterar i sin avhandling Innanför eller utanför:
Strängt taget finns det bara en fråga där vi kan belägga att man i församlingarna
tydligt skilde ut sig i sitt synsätt. Det handlade om äktenskap med icke-troende,
men här var meningarna i högsta grad delade ifråga om hur detta borde tolkas
och hur man borde reagera.1

Det gör detta område intressant att undersöka även i Askers baptistförsamling,
då en tredjedel av materialet hos Kennerberg handlar om baptistförsamlingar.
Detta område borde således vara ett område där den speciella baptistiska identiteten och mentaliteten blir tydlig.

12.1. Principdiskussioner
Frågan aktualiseras vid två tillfällen under perioden fram till 1887. Det första
tillfället är 1871.2 Det andra är 1884, då frågan tas upp på tre olika församlingsmöten under en relativt begränsad tid.3

12.1.1. Protokollet från 1871
Vid det förra tillfället är protokollet kortfattat. Paragrafen omfattar endast tio
rader. Inget nämns om någon diskussion överhuvudtaget, utan beslutet verkar ha
varit enhälligt och självklart. Här finns det inga förmildrande omständigheter.
Frågan problematiseras inte på något sätt, utan beslutet verkar oundvikligt. I
texten finns tre stycken understrukna. För det första så inleds paragrafen med ett
understruket Beslutades4, vilket kan tyckas inte spela så stor roll, men detta är
inte det vanliga sättet som beslut presenteras i protokollsboken. Det ligger alltså
en betoning just i denna understrykning. Man får intrycket av att detta beslut är
särskilt viktigt. Det är någon form av principbeslut och markering. För det andra
är strofen den samma uteslutes från Församlingen4 likaledes understruken. Uteslutning är alltså det enda alternativet i fall där medlem, oaktat varningar, ingår
äktenskap med otrogna.4 Understrykningen av denna sats är just en tydlig understrykning i bokstavlig mening. Alternativa handlingssätt utesluts, om man inte är
beredd att lyssna till varningen som skall föregå beslutet. För det tredje är orden
tydligt förbjude4 understrukna i paragrafens senare del, vilket innebär den självklara motivationen för församlingens beslut.
Motiveringen till detta självklara ställningstagande är tvåfaldig; dels hänvisas till konsekvenserna av ett annat beslut, dels till Guds ord. När det gäller kon1
2
3
4

Kennerberg 1996, s. 309.
Protokoll 1871-02-09 §2.
Protokoll 1884-04-06 och 1884-05-18 sammandragna §1; 1884-08-10 § 5.
Protokoll 1871-02-09 §2.
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sekvenserna, är det värt att lägga märke att det inte i första hand är konsekvenserna för individen som ställs i centrum. Det handlar inte om att det inte skulle
vara bra för den enskilde troende att ingå äktenskap med en icke-troende, utan
man ansåg att eftergifter härutinnan skulle komma att hafva mycket förderfliga
följder, utan objekt. Man kan anta att det inte i första rummet är individen man
fokuserar på, utan på församlingen. Det är församlingen som inte skall ge efter
och förmodligen tänker man på församlingens renhet.5 13 år senare säger man
att exemplen smitta och detta onda griper mer och mer de unga.6
Den andra motiveringen betonas starkare: …och i första rummet en tillåtelse,
som Herren i Sitt Ord på många ställen tydligt förbjuder och varnar sin Församling för.7 Det är alltså i första hand inte att konsekvenserna är fördärvliga
som är huvudskälet, utan att en eftergift strider mot Bibeln. Detta är inget man
behöver tvivla på, utan det är något som man är övertygad om tydligt framgår.
Det handlar alltså om lydnad och trohet mot Gud för församlingen. En eftergift
har förvisso förödande konsekvenser, men även om så inte var fallet, finns det
en auktoritet som står över en sådan bedömning. Frågan avgörs alltså med en
kombination av konsekvensetik och regeletik, där regeletiken har företräde.
Reglerna är hämtade från både Gamla och Nya Testamentet: Se 5 Mos. b. 7:2, 3,
4. Josua b. 23:11, 12, 13. 1 Kor 7:39. 2 Kor 6:14, 15, 16, 17, 18.8 De
gammaltestamentliga texterna varnar Israel för blandäktenskap med folken i det
utlovade landet. De nytestamentliga pekar dels på tillåtelsen att gifta om sig för
en änka med den inskränkningen att det måste vara en kristen och dels varnar de
5
6
7
8
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Se kap 11 ”Näpst och vård”.
Protokoll 1884-04-06 och 1884-05-18 sammandragna §1.
Protokoll 1871-02-09 §2.
Protokoll 1871-02-09 §2. Texterna lyder som följer: ”När Herren, din Gud, överlämnar
dem åt dig och du besegrar dem skall du viga dem åt förintelse. Du får inte sluta förbund
med dem eller visa skonsamhet mot dem. Du får inte heller knyta släktband med dem,
inte ge dina döttrar åt deras söner eller ta deras döttrar åt dina söner. De kunde ju förleda
dina barn till att avfalla från mig och tjäna andra gudar, så att Herrens vrede flammar upp
och han genast utplånar dig.” (5 Mos 7:2-4 Bibel 2000)
”Akta er noga. Älska Herren, er Gud, ty om ni vänder er från honom och håller er till
dessa folk som ännu är kvar bland er, knyter släktskapsband med dem och beblandar er
med dem, då skall ni veta att Herren, er Gud, inte längre skall driva undan dessa folk,
utan de blir en fälla och en snara för er, piskor på era ryggar och taggar i era ögon, tills ni
utplånas från detta goda land som Herren, er Gud, har gett er.” (Jos 23:11-13 Bibel 2000)
”En kvinna är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri att gifta
sig med vem hon vill, bara det är med en kristen.” (1 Kor 7:39 Bibel 2000)
”Gå inte i par med de otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa, och vad
har ljuset gemensamt med mörkret? Hur rimmar Kristus med Beliar, och vad förenar den
troende med den otroende? Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara
deras Gud, och de skall vara mitt folk. Därför säger Herren: Dra bort från dem och skilj
er från dem. Rör inte vid det som är orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara er
fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, allhärskaren.” (2 Kor 6:1418 Bibel 2000)

för att inte gå i ok med den otroende. I texten från 2 Kor betonas tydligt skillnaden mellan Kristus och ”världen”. I detta protokoll är dessa texter självklart tilllämpliga på äktenskap med icke-troende i Asker.
En detalj värd att notera är också stavningen av ordet Församling7 med stort
F. Det är endast ting (substantiv) som är relaterade till Gud själv som stavas på
detta sätt i protokollen; Hans namn, pronomen m.m.

12.1.2. Protokollen från 1884
Tretton år senare kommer frågan upp till diskussion igen. I perioden mellan de
två principdiskussionerna finns det fyra protokoll som behandlar konkreta fall
rörande äktenskap med icke-troende.9 Alla rör kvinnor och i tre av fallen sker
uteslutningen omgående och i det fjärde efter att det visat sig att kvinnan blivit
gravid före äktenskapet. Det sammandragna protokollet från den 6 april och 18
maj 1884 hänvisar till det tidigare beslutet och gör en sammanfattning av perioden:
Ett församlingsbeslut af d. 9 Febr 1871 gjordes, att den, oaktadt varningen, tog
otrogen till äkta, skulle uteslutas hade visserligen noga följts deri att församlingen varnat, men uteslutning fr församlingen ha ej mer än i ett eller par fall
tillämpats; Ty att tillämpningen häraf visat sig tillfölja af olika omständigheter
icke vara så lätt att utföra. Dock hafva vi också att förebrå oss till en del för
någon slapphet i eftergifter med en och annan som bort uteslutas men fått stå
kvar.10

Protokollet hänvisar till beslutet 1871, men menar att det inte tillämpats särskilt
ofta; det ha ej mer än i ett eller par fall tillämpats, vilket är en sanning med viss
modifikation, då det skett vid fyra protokollförda tillfällen. Samtidigt innehåller
protokollstexten en viss självrannsakan; det borde ha skett vid fler tillfällen:
Dock hafva vi också att förebrå oss till en del för någon slapphet i eftergifter
med en och annan som bort uteslutas men fått stå kvar. Man har alltså inte tilllämpat beslutet, men man tycker sig borde ha gjort det oftare. Denna ambivalens
finns i hela den diskussion som utspelar sig 1884. Praktiken har visat sig inte
vara så enkel som man kom fram till 1871. Det har visat sig att vissa omständigheter gjort att en tillämpning av 1871-års beslut har blivit problematisk eller
känts omöjligt att följa. Vilka omständigheter definieras inte. Det konstateras
endast: Ty att tillämpningen häraf visat sig tillfölja af olika omständigheter icke
vara så lätt att utföra. Några av komplikationerna visar sig i de tre frågor protokollet inleds med.
A. Kan församling. med fullgiltigt stöd af N. Testamentet förbjuda medlem
ingå äktenskap med icke troende?
9 Protokoll 1873-08-03;1873-11-06;1880-04-05; 1882-10-01.
10 Protokoll 1884-04-06 och 1884-05-18 sammandragna §1.
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B. Inbegripande häri oomvända barn af föräldrar tillhörande församlingen?
C. Och huru under berörda fall skriftenligt tillämpa disciplinia?11
Dessa frågor visar på problematiken. Den första frågan relaterar till relationen
till Skriften. Nu visar sig tolkningen inte vara lika självklar. Den självklarhet
med vilket man relaterade till Skriften 1871 är nu ifrågasatt. Det fanns fortfarande ett antal människor som menade att uteslutning var det enda rimliga
handlandet i dylika fall och det vill synas som de hänvisade till Skriften. Men
majoriteten var av en annan åsikt:
Under samtalet visade sig delade tankar med afseende på disciplinens tillämpning. Några uttalade sig afgjordt att alla utan undantag som ingå äktenskap
med icke troende skola uteslutas, men flertalet kunde icke med visshet påstå
detta kunde med Nya Testamentet bekräftas utan ansågo att församlingen vid
dylika fall måste taga i betraktande dermed förenade omständligheter och derefter tillämpa disciplinen.12

Det självklara och enkla handlingssättet är nu ersatt av ett mer prövande och eftertänksamt. Det är egentligen inte så att tilltron till skriften egentligen har förändrats. Den är fortfarande auktoriteten. Man är bara inte säker på den enkla tilllämpningen av den. Att skriften fortfarande är auktoritet visar sig i att man faktiskt inte kan finna stöd för en handling i Nya Testamentet för omedelbar uteslutning. Det visar sig också i fråga C:s önskan om att i berörda fall skriftenligt
tillämpa disciplinia.13 Att man inte övergett den bibliska auktoriteten blir också
tydligt i det andra protokollet från 1884, där äktenskap med icke-troende beskrivs som en dylikt bibelstridig förening.14 En liknande längre beskrivning finns
i det sammandragna protokollet. Hänvisningen till Bibeln saknas men företeelsen värderas ändock som felaktig och farlig på ett mycket auktoritativt sätt.
Det enades alla om, att ett svårt ondt ligger deri, att troende taga otrogna till
äkta. Varningar och råd synas och visa sig utan verkan, exemplen smitta och
detta onda griper mer och mer de unga.15

Det vill synas som församlingens mentalitet gått från en mer biblicistisk tilllämpning mot en mer tolkande.
Orsaken till denna förskjutning verkar finnas implicit i fråga B, som sätter
problematiken i relation till två andra relationer; dels på ett generellt plan – relationen till omständigheter; dels på ett specifikt plan – relationen till personer i
församlingen. På det generella planet visar diskussionen nu att det inte bara
handlar om att utan vidare efter tillrättavisning utesluta en medlem som ingått
11
12
13
14
15
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äktenskap, eller inlett en relation med en person som inte delar den kristna tron,
eller kanske t.o.m. den baptistiska tron. Fråga B och den efterföljande diskussionen ger vid handen att många nu kommit fram till att hänsyn måsta tas till situationen i vilket beslutet att ingå i en relation finns.
[Flertalet] ansågo att församlingen vid dylika fall måste taga i betraktande dermed förenade omständligheter och derefter tillämpa disciplinen. Omständligheter kunde förefinnas såsom medlems förbindelser med icke troende barn af troende föräldrar, der dessa barn icke lefde i världens syndaväsende, men icke
egde tecken till sann omvändelse, att icke troende kunde finnas som hade frälsningsbehof, men icke tro till syndernas förlåtelse, samt der barndomsbekantskap tidigt knutit vänskapen och löfte gifvits till äktenskap eller formlig förlofning egt rum derefter den ena blifvit en troende.16

I diskussionen lyfts alltså omständigheterna fram. Situationen måste tas i beaktande och en prövning måste ske innan disciplinära åtgärder tas i bruk. Det verkar som ett antal konkreta situationer tas fram till diskussion. Karaktären på exemplen på omständigheter är av två slag. För det första handlar det om människor i ”gråzonen”: Barnen till troende föräldrar som inte var med i församlingen,
men heller inte var del i det som beskrivs som världens syndaväsende, och vidare människor som behövde frälsningen (erkände sitt behov av Gud?), men inte
hade kommit fram till frälsningsvisshet (i den frikyrkliga bemärkelsen?). Hänvisningen till världens syndaväsende är viktig, då också den nyanserar bilden.
De otroendes livssätt och relation till det som församlingen inte kan acceptera på
ett moraliskt plan poängteras. Begreppet ”världen” verkar inte vara ett generellt
begrepp att förkasta, utan det är vissa delar av livet utanför församlingen som
fördöms. Detta innebär att människor som lever rätt, men saknar tron hamnar i
gråzonen. De andra två exemplen handlar om givna löften: dels mycket tidigt,
redan i barndomen, dels formell förlovning före den ena partens omvändelse.
Säkerligen skulle man kunnat lyfta fram fler exempel, men exemplen visar att
man inte såg tillvaron totalt i svart-vitt, utan insåg att omständigheter skapade
nyanser på skalan. På en generell nivå visar det sig alltså att omständigheter
måste vägas in i bedömningen.
När det kommer till den mer specifika nivån, blir det tydligt att relationer
spelar en avgörande roll. Hur skall man konkret bedöma olika människor som
man känner och relaterar till? Det gäller församlingsmedlemmarna och deras
relation till de av deras barn som inte tillhör församlingen. Det gäller församlingsmedlemmar och deras relation till barndomsvänner som inte tillhör församlingen. På denna specifikt relationella nivå finns det självklart också en hel
mängd frågor, men det finns också en hel mängd känslor inblandade, vilket gör
att den enkla tillämpningen av disciplinen kompliceras. Men komplikationerna
innebär också en nyansering av synsättet. Eftersom de olika åsikterna i försam16 Protokoll 1884-04-06 och 1884-05-18 sammandragna §1.
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lingen inte från protokollen går att knyta till specifika personer blir detta antaganden, men rimliga sådana. Det måste ha varit oerhört känsligt att beskriva
människor som man står mycket nära som icke värdiga, liksom det måste ha varit fyllt med känslor att behöva ta ställning till egna och andras barns uteslutning.
Detta leder, som konstaterats, till en nyansering hos de flesta, men inte hos
alla. Detta i sin tur innebär spänningar inom församlingen. Protokollen från april
och maj 1884 visar med all tydlighet hur känslig frågan är. Man eftersträvar ett
konsensusbeslut, vilket visar sig svårt:
2ne särskilda gr hade nu frågan förevarit till behandling, men ingen gemensam
enighet om dess lösning syntes komma till afgörande, hvarföre det ansågs rådligast dröja med omröstningen…17

Eftersom församlingen inte kan komma fram till ett gemensamt beslut, skjuts
beslutet upp. Man söker också hjälp utifrån i sin bedömning. Man önskar först
höra vad ett stundande Läraremöte i St. Mellösa hade att säga i frågan och om
Församlingen deraf kunde hemta någon ledning för dess slutliga afgörande.18 I
den splittrade situation som råder söker man alltså hjälp från en yttre auktoritet,
den samlade lärarkåren och hoppas på tydlig vägledning därifrån. Protokollet
avslutas med en för protokollsboken ganska ovanlig sentens: Herren leder oss
ofelbart rätt.19 Denna utsaga uttrycker väl först och främst förtröstan på att
Herren, som är understruken, har kontrollen och möjligheten att leda
församlingen rätt. Den uttrycker att församlingen ytterst är beroende av Guds
ledning. Men förekomsten av utsagan pekar väl också på det faktum att
församlingen ser frågan som mycket allvarlig och svårbemästrad. Denna raritet
bland protokollen visar på frågans speciella art. Den är allvarlig, därför att
församlingen kan inte nå konsensus, vilket är det ideal man alltid strävar efter.
Nästa protokoll som berör frågan och i vilket beslut fattas är från 10 augusti,
1884. Protokollet är kortfattat. Inga hänvisningar finns till något lärarmöte i St.
Mellösa och eventuell vägledning därifrån. Inte heller finns det någon debatt
återgiven.
Beslutet i fråga om medlems tilltänkta äktenskap med oomvänd fattades sålunda: att då medlem, oaktadt enskildt förmaning och varning ej vill inse faran
och afstå från ett dylikt bibelstridig förening densamma kallas att inför församl
sjelf förklara sig, derefter församl efter noggrann ompröfning tillämpar disciplinen. I hvilket fall som hälst, äfven der förmildrande omständigheter före-

17 Protokoll 1884-04-06 och 1884-05-18 sammandragna §1.
18 Protokoll 1884-04-06 och 1884-05-18 sammandragna §1.
19 Protokoll 1884-04-06 och 1884-05-18 sammandragna §1.
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komma, kallas en sådan medlem att sjelf svara för sig inför församlingen. Se
frågan i prot. af d. 6 apr. Och 18 Maj 1884.20

Detta beslut är väl att se som något av en kompromiss. Betoningen ligger på att
ett äktenskap med en oomvänd är en bibelstridig förening, samtidigt som hela
processen skall ske efter noggrann ompröfning och hänsyn skall tas till förmildrande omständigheter. Båda sidors huvudargument verkar här kombineras till ett
gemensamt beslut. Den biblicistiska sidans syn på saken, som först och främst
en regel att följa, betonas genom att beslutet som fattas egentligen är en utläggning av tillvägagångssättet för församlingstukt enligt Matt 18:15–20.21 Den mer
situationsetiska gruppen, vilken betonar omständigheterna, får sina synpunkter
tillgodosedda genom hänvisningen till att det kan finnas förmildrande omständigheter, att det krävs en ordentlig undersökning och prövning, samt att ordet
uteslutning inte nämns överhuvudtaget i beslutet.

12.2. Konkreta fall
I det följande skall vi nu se på den praktiska tillämpningen i konkreta fall i församlingen. Man har som vi sett haft principdiskussioner vid två tillfällen, 1871
och 1884. Det fanns en förskjutning i synsätt. Nu skall vi se hur man faktiskt
handlade och om det finns en liknande förskjutning i praxis.

12.2.1. Perioden 1871–1884
Före den första principdiskussionen 1871 finns inga uteslutningar i protokollen
med motiveringen att medlemmen skulle ha ämnat eller ingått äktenskap med
icke-troende. I perioden mellan besluten finns fyra fall dokumenterade. Samtliga
gäller kvinnor.
12.2.1.1. Karolina Westberg
Det första fallet gällde Karolina Westberg på Talby ägor. Hon var född på juldagen 1828. Hon döptes 1860 och var medlem nummer 78. Redan 1870 hade hon
uteslutits ur församlingen p.g.a. att hon och hennes man avverkat skog olovligt
på annans mark. Karolina uteslöts, men maken skonades. Karolina återupptogs
sedan i församlingen 1872 eller 1873, två olika datum föreligger. Är det det se20 Protokoll 1884-08-10 §5.
21 Avsnittet lyder: ”Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars
i enrum. Lyssnar han på dig, har du vunnit tillbaka din broder. Men om han inte vill
lyssna, ta då med dig en eller två till, för på två eller tre vittnesmål skall varje sak avgöras. Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna
på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden skall
vara löst i himlen. Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om
här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i
mitt namn är jag mitt ibland dem." (Matt 18:15–20 Bibel 2000)
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nare datumet som är det riktiga, vilket anses troligt, då detta datum är mer detaljerat och även år och månad anges (1873-06-21), har det endast gått knappt
två månader sedan hon återupptogs i församlingen. Karolinas make har nu dött
och hon är änka. Nu har ledsamma rykten nått församlingen som gör gällande att
hon åtskilliga gånger haft besök af en illa känd mansperson, som vistades hos
henne långt in på nätterna, samt haft hemliga möten med honom i skogen.22
Situationen förvärras ytterligare av att Karolina lär ha yttrat sig nedsättande om
församlingen, samt haft en ekonomisk tvist med sin son och i relation till detta
en dispyt med sin biologiska syster som bott hos henne, men nu tvingats flytta.
En av de ledande bröderna Jonas Eric Persson i Bungsätter, som i matrikeln beskrivs som Kommunalordförande, har kallat Karolina inför församlingen och
hon finns närvarande. J. E. Persson berättar hur han besökt Karolina för att tala
…med Karolina och frågat henne om hon haft besök af ifrågavarande mansperson, samt om denne framställt giftermålsanbud, hvilket hon bejakade och tyckte
det hon kunde ingå äktenskap med honom. J. E. Persson hade då föreställt
henne huru illa det skall blifva för henne, såväl i andligt som lekamligt afseende, om hon skulle gifta sig med en så illa beryktad man, samt huru hon syndade mot Herren, då hon tvärt emot Guds Ord gift sig med en otrogen,23

J. E. Persson har alltså sökt upp Karolina Westberg och frågat henne rakt ut och
fått ett rakt svar tillbaka. Hon har träffat mannen, om vilken vi inte vet något
annat än J. E. Perssons omdöme om honom. Han är en illa beryktad man och en
otrogen. Protokollet nämner honom inte vid namn. Karolina bejakar också att
han friat och att Karolina inte såg något hinder att gifta sig med honom. Motiveringen till att detta inte är lämpligt, från Perssons sida är tvåfaldig. För det första ett omsorgsskäl: huru illa det skall blifva för henne, såväl i andligt som lekamligt afseende. Det andra skälet är teologiskt: huru hon syndade mot Herren
och att beteendet är tvärt emot Guds Ord. Vi ser alltså att det både finns en pastoral motivering och en teologisk, för tillrättavisningen av Karolina Westberg.
Det är värt att lägga märke till att det inte finns någon ecklesiologisk. Det nämns
inte att det är för församlingens anseendes eller renhets skull som det är olämpligt. Karolinas respons på detta första besök var att hon lovade att avsluta förbindelsen, men det hade visat sig att Karolina fortfor att mottaga besök av
samma man24, vilket leder till ett förnyat besök av Persson som nu tar med sig
broder Knutsson till Karolina, för att förhöra henne25. Hon har då slingrat sig
och då bröderna talat med systern kommer dispyten med sonen och systern
fram. En konflikt där Karolina både använt okvädningsord och våld. Resultatet
blir att uteslutning:
22
23
24
25
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På fråga om det kunde dröja med afgörandet om hennes uteslutning till nästa
söndag för att ytterligare kalla henne svarade Församlingen enhälligt att hennes skyndsamma uteslutning var nödvändigt hvarför så skedde, Ock skall J. E.
Persson henne derom underrätta.
Församlingen anmodade äfven Bröderna Knutssom och J. E. Persson att kärleksfullt söka upprätta henne.26

Tydligen fanns det några som var tveksamma att genast utesluta Karolina, men
majoriteten ansåg att det inte ens kunde vänta en vecka. Under debatten och beslutet var inte Karolina närvarande, eftersom hon skulle meddelas beslutet av J.
E. Persson. Notalbelt är att målet är att kärleksfullt söka upprätta henne. Karolina återupptas i församlingen nio år senare, 1882-07-19.
12.2.1.2. Tilda Ersdotter
Den andra uteslutningen p.g.a. äktenskap med icke-troende gällde pigan Tilda
(eller Matilda) Ersdotter på Wia ägor. Hon var född den 13 augusti 1833. Hon
var alltså 40 vid tillfället för uteslutningen 1873. Hon hade döpts 12 år tidigare,
den 18 juni 1861. ”Brottsrubriceringen” lyder:
[Hon har] oaktadt flera förmaningar af såväl lärare som andra medlemmar, ingått äktenskap med en otrogen enkeman, Snickaren Larsson på Tybble egor.27

Man kan förmoda att Tilda ser möjligheten till äktenskap som litet av en sista
chans. Hon är 40 år och ännu inte gift. Självklart måste snickaren Larssons anbud vara mycket frestande. Från församlingens sida visas mycket liten förståelse
för handlandet och man ser förbindelsen som mycket negativ för Tilda. Därför
har både pastor och andra försökt tala Tilda tillrätta, men detta har varit resultatlöst. Relationen med Larsson har enligt flera vittnen påverkat hennes kristna
liv mycket negativt:
Det framgick vid Församlingsmötet flere sorgliga vittnesbörd om att Tildas
kristliga lif vore mycket sjukt den tid hon redan stått i förbindelse med Larsson,
såsom att de före vigseln legat tillsammans, samt att Tilda yttrat mycket opassande uttryck m.m.28

Precis som när det gällde Karolina Westlund, finner församlingen här andra
tecken, förutom det tilltänkta äktenskapet, på Tildas bristande kristenliv. Ja, det
beskrivs t.o.m. i termer av sjukdom. Symtomen är synliga på det sexuella området och när det gäller även hennes dåliga språk. Detta ses som ett resultat av relationen med Larsson.

26 Protokoll 1873-08-03.
27 Protokoll 1873-11-06.
28 Protokoll 1873-11-06.
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Tilda utesluts genom omröstning. Församlingen är enig i sitt beslut och två icke
namngivna systrar får i uppdrag att meddela henne beslutet.
12.2.1.3. Tilda Andersson
Fallet med Tilda (Matilda) Andersson utspelar sig våren 1880. Hon har liksom
Tilda Ersdotter inlett ett förhållande med en man som inte var kristen. Församlingen har genom pastor och andra varnat henne:
Dottern Tilda Andersson från Odensbacken hvilken af läraren varit förekallad
och varnad för bekantskap med en af arbetarne vid Hjälmarsänkningen, hvilken
arbetare inte var känd för en kristen.29

Det som skiljer fallet Tilda Andersson från de tidigare två är att när man väl
förmanat henne och hon förklarade sig icke kunna bryta bekantskapen30 inträder
från församlingens sida en uppgivenhet. Trots det uppenbara ”brottet” mot principbeslutet 1871 ansåg man
inget vidare i saken kunna uträtta.31 Här syns alltså en tydlig förskjutning i
praxis. Från att tidigare haft policyn att om en medlem inte lyssnar på församlingens tillrättavisning omedelbart utesluta, har nu en passivitet infunnit sig.
Från att tidigare vetat hur man skulle handla har nu en osäkerhet i handlingssättet infunnit sig. Denna osäkerhet leder till uppgivenhet i fallet Tilda Andersson.
Församlingen vet inte hur man skall handskas med situationen och gör därför
ingenting. Från att tidigare har sett enbart bekantskapen som skadlig verkar det
nu finnas en acceptans bara det slutar i äktenskap, ty hon ingick kort derefter i
äktenskap med honom.32
Men fallet avslutas inte med detta konstaterande, ty det finns ett tillägg till protokollet:
Bifogas en tid derefter:
Sjelf anmälde hon för läraren att hon var hafvande i förtid. Församlingen uteslöt henne g. enhällig omröstning.33

När Tilda upptäcker att hon är gravid, meddelar hon detta för församlingen.
Detta till synes ytterst ärliga handlingssätt leder till hennes uteslutning. Problemet är alltså i Tilda Anderssons fall inte i första hand hennes relation till en
otroende man, utan att hon brutit mot något mycket allvarligare. Med en jämförelse med de två tidigare fallen, Karolina Westberg och Tilda Ersson, ser vi att
församlingen i Asker gärna ville ha något konkret att hänvisa till vid uteslut29
30
31
32
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ningar. Det verkar inte räcka med relationen till de otroende, utan man önskar
någon påtaglig synd att hänvisa till. Något mer påtagligt än en graviditet verkar
inte finnas i deras tanke. Om uppgivenheten och passiviteten kännetecknat församlingen i dess tidigare handlande med Tilda Andersson, verkar det nu inte
finnas några förmildrande omständigheter, såsom hennes ärlighet. Hon utesluts
omgående genom enhällig omröstning.
Tilda Andersson återupptas i församlingen den 2 mars 1882.
12.2.1.4. Anna Magnusson
När det gäller det fjärde fallet mellan de två principbesluten är detta ett kortfattat
protokoll, där inga detaljer eller omständigheter redovisas, utan det konstateras
endast att Anna har ett förhållande med en icke-kristen man och därför utesluts.
Som protokollet föreligger verkar detta vara en återgång till 1871 års principbeslut. Även språket indikerar detta genom användningen av ordet brottsligt.
Anna Magnusson från Tyble hade blifvit av läraren enskildt förmanad för bekantskap med en otrogen arbetare. Nu befanns att Anna fortsätter att lefva i ett
brottsligt förhållande till mannen. Hon uteslöts ur församlingen.34

12.2.2. Efter 1884
Efter 1884 finns det endast två dokumenterade fall rörande äktenskap med otroende, det ena är från 1885, det andra från 1887. Båda rör kvinnor.
12.2.2.1. Sofia Eriksson
Det första fallet efter principbeslutet 1884 rör Sofia Eriksson (Ersson). Hon var
född 1861 och döpt vid 16 års ålder (två olika dopdatum förekommer i matrikeln, men båda är från 1877). Hon var dotter till Erik Olsson på Talby.
Dottern Sofia Eriksson i Talby, som förlofvat sig med utan Församl. stående
sten- eller granitsliparen Lars Ehrner vid Wilhelmbergs stenbrott.35

Pastor Pira har talat med henne och rått henne till att inför församlingsmötet
skriva ned vem hennes fästman är så som hon känner honom. I skrivelsen verkar
också Sofia ha bett andra skriva om hennes fästman och ge honom vitsord. Skrivelsen läses upp på församlingsmötet den 22 februari 1885.
Skrifvelsen uppläses och vitsorden voro enhälligt goda att kännarna som kände
Ehrner afgifivo alla enstämmiga vitsord om hans sedliga vandel. I religiösa begrepp hade han till en del omfattat Svedenborgianismen.F36
34 Protokoll 1882-10-01 §1.
35 Protokoll 1885-02-22 §1.
36 Protokoll 1885-02-22 §1.
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Det är återigen tydligt att det viktigaste i bedömningen inte är tillhörigheten i
församlingen, eller delandet av en baptistisk tro, eller ens delandet av en ”klassisk” kristen tro, utan personens sedliga liv. Det är hur en person lever moraliskt
som blir det avgörande. Ehrners liv kan inte karaktäriseras som ogudaktigt och
därför kan man fatta ett avgörande. Inte heller Sofias sedlighet ifrågasätts vid
detta tillfälle. Utifrån principdiskussionen 1884, verkar församlingen nu våga
fatta beslutet att inte ingripa. Jämfört med innan beslutet, kan församlingen nu
aktivt motivera sin passivitet
Församlingen ansåg sig icke ha befogenhet att ställa Sofia under disciplinens
tillämpning, ehuru, Ehrner ej kunde anses än som oförändrad till sitt sinne likväl derför att han förde en oklanderlig vandel och syntes vänligt stämd till
kristendomen.37

Trots att församlingen verkar mer aktiv i sin passivitet är dock inte församlingen
enig. Man beslöt att inte fullständigt avskriva ärendet, utan att kalla Sofias far
Erik Olsson [som] skulle i församl yttra sig om Sofias kristendomslif.38 Återigen
ser vi att det är livet som är bedömningsgrunden och vi kan förutsätta att det är
på moralens område det gäller. Detta skedde inte enhälligt, utan med öfvervägande röster39, vilket visar att frågan fortfarande är känslig.
Kallelsen till Erik Olsson verkställs och Sofias far skall infinna sig på nästa
församlingsmöte som hålls den 8 mars, två veckor efter det första mötet. Han
väljer att inte dyka upp. Förmodligen därför att frågan var för känslig. Kanske
hade han kunskap om förhållanden han inte vill meddela församlingen. Protokollet avslutas återigen med viss uppgivenhet: Ej mer att göra?40
Historien om Sofias äktenskap med Lars Ehrner slutar inte här, utan den 11
oktober 1885 utesluts hon trots allt med motiveringen lägermål före vigseln.
Hon återupprättas igen ca 6 månader senare i mars året efter, 1886, och blir åter
medlem i församlingen.
12.2.2.2. Maja Stina Andersdotter
Det sista fallet rör Maja Stina Andersdotter Frejd. Hon har själv meddelat församlingen att hon tänker ingå äktenskap med Anders Gustaf Karlsson från
grannsocknen Lännäs, som inte är kristen.
[Församlingen kom] till följande beslut: Då vittnesbörd gifvits från Lennäs, att
And. Gustaf Andersson, fastän ogudaktig, förde ett sedligt lif, och enligt för-

37
38
39
40
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Protokoll 1885-02-22 §1.
Protokoll 1885-02-22 §1.
Protokoll 1885-02-22 §1.
Protokoll 1885-03-08 §1.

samlingens här, handlingssätt förut i dylika förhållanden beslutades, att Maja
Stina Andersdotter får qvarstå i församlingen.41

Församlingen har fortfarande samma bedömningsgrunder som tidigare – det
yttre livet. De efterforskningar som gjorts om Anders Gustaf Andersson har visat att hans liv inte är osedligt. Han lever alltså inte i motsats till den baptistiska
etiska normen och därmed blir han nu accepterad som make till Maja Stina Andersdotter Frejd. Hon kan stå kvar som medlem i församlingen och hennes beteende utgör alltså inte något hot. Man kan nu också hänvisa till ett sedvänjeförhållande i församlingen. Församlingens kutym har blivit prejudicerande och därmed kan församlingen med gott samvete låta henne stå kvar, ty så har man
handlat i andra fall.
Några i församlingen påpekar dock att detta beslut måste förklaras vid en
eventuell flyttning till en annan baptistförsamling.
Äfven uttrycktes den önskan, att då hon snart uttager sitt betyg till Lännäs församling, gifva denna tillkänna orsakerna till vårt handlingssätt samt underrätta
något om Maja Stina Andersdotters kristliga lif.42

12.3. Fall utan åtgärd
Vid den andra principdiskussionen 1884 konstaterades att man inte tillfullo följt
1871 års beslut.
Ett församlingsbeslut af d. 9 Febr 1871 gjordes, att den, oaktadt varningen, tog
otrogen till äkta, skulle uteslutas hade visserligen noga följts deri att församlingen varnat, men uteslutning fr församlingen ha ej mer än i ett eller par fall
tillämpats; Ty att tillämpningen häraf visat sig tillfölja af olika omständigheter
icke vara så lätt att utföra. Dock hafva vi också att förebrå oss till en del för
någon slapphet i eftergifter med en och annan som bort uteslutas men fått stå
kvar.43

Vid en begränsad genomgång av äktenskapen i församlingen har fyra fall konstaterats där äktenskap ingåtts med en icke-troende utan att disciplinära åtgärder
vidtagits. Tre av fallen härrör sig mellan de två principdiskussionerna och det
tredje äktenskapet ingicks redan 1867, alltså fyra år före. I dessa fyra fall har
äktenskapet ingåtts mellan de båda makarnas dopdatum, vilket visar på att den
ena parten varit en del av församlingen och den andra inte.44
De fyra fallen är
41
42
43
44

Protokoll 1887-07-10 §2.
Protokoll 1887-07-10 §2.
Protokoll 1884-04-06 och 1884-05-18 sammandragna §1.
Askers församling lysnings- och vigselbok 1861–1885.
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1. Eric Nilsson, döpt 1867-08-01, ingick äktenskap med Eva Lotta Larsdotter, döpt
1864-06-04, 1867-06-10
2. Anders Gustaf Ersson, döpt 1872-07-07, ingick äktenskap med Matilda Nilsson,
döpt 1877-08-02, 1872-11-30
3. Anders Ersson, döpt 1872-08-11, ingick äktenskap med Ewa Charlotta Andersson,
döpt 1877-08-02, 1876-12-26
4. August Kvarnström, döpt 1877-08-02, ingick äktenskap med Maja Stina Ersson,
döpt 1885-06-21, 1879-11-23

I det första fallet är det kvinnan som är den troende och mannen den icke-troende, i de övriga är det mannen som tillhör församlingen och är döpt vid äktenskapets ingående. I fall 1 kan man förutsätta att Eric Nilsson redan är baptistiskt
troende, men ej ännu hunnit döpas, då det är så nära mellan äktenskapsdatum
och dopdatum. Detta mönster går inte lika tydligt att se i de övriga fallen, där
avståndet är längre.
Det som är värt att notera är att i fall 2–4 är det männen som är de troende
och kvinnorna de icke-troende. Det är dessa fall som inträffar mellan principbesluten 1871 och 1883. I de konkreta fall som sker under samma period är det det
omvända könsförhållandet. Det visar sig alltså att man har en annan praxis när
det gäller män än kvinnor. En mans äktenskap med en icke-troende kvinna bedöms alltså inte lika allvarligt som en kvinnas äktenskap med en icke-troende
man.

12.4. Avslutande analys: sammanfattande slutdiskussion
12.4.1. Förändringar över tid
Genomgången av materialet visar tydligt en förskjutning både i teori och praxis
över tid. Från början intar man en fast, närmast rigid och lagisk, hållning. Man
är övertygad om att äktenskap med icke-troende är fel ur biblisk synpunkt och
därmed slutar diskussionen. Denna hållning luckras sedan upp och vid de senare
diskussionerna är man inte lika övertygad. Man är fortfarande övertygad om det
skadliga, men inte lika tydlig på allvaret. Man hittar inget otvetydigt stöd för
uteslutning i de nytestamentliga skrifterna. I och med att även den egna praxisen
har förändrats, söker man nu att finna en ideologisk bas och ett gemensamt beslut för detta handlande.
Kennerberg finner liknande förändringar i sitt material. Samma förskjutning
från rigiditet till en mer öppen hållning finns i alla tre de baptistförsamlingar han
undersökt. Principdiskussionerna han beskriver liknar dem i Asker och förskjutningen sker på ett nästan identiskt sätt, men med avgörande skillnad. Förändringsprocesserna i Kennerbergs undersökning ligger senare i tiden. Medan förändringarna i Asker i stort sett är avslutade 1884 och man har kommit fram till
en praxis som är i överensstämmelse med den egna verkligheten, så är inte mot236

svarande process slutförd förrän i början på 1900-talet. Endast en av församlingarnas senare process kan förklaras av ett senare bildande och därmed en senare
institutionaliseringsprocess.45

12.4.2. Församlingen och ”världen”
Själva frågan om äktenskap med icke-troende aktualiseras p.g.a. att det finns en
uppfattning om en skiljelinje mellan den troende och döpta församlingen och
”världen”. Baptistförsamlingens identitet är till stor del grundad på detta motförhållande, kontrasten mellan vi och de. Baptistförsamlingen vill se sig själv
som en motkultur och har en mycket tydlig motidentitet. Man identifierar sig
genom att dra skarpa gränser. Detta är en viktig del i identitetsskapandet. ”Genom gränserna blir identiteten tydlig.”46
Församlingstukten som fenomen är en markör, som visar var gränserna och
som också pekar på att församlingen är en ”verklig” församling. Församlingstukten är inte bara ledarskapets angelägenhet, utan hela församlingens. Det finns
en mentalitet att man har ansvar för varandra, vilket också innebär att man rapporterar till församlingen om man upplever att något inte står rätt till. Personen
ifråga får förklara sig inför församlingen och sedan fattar församlingen ett
gemensamt beslut. Det är ”mer eller mindre hela församlingens angelägenhet.”47
Detta har med synen på församlingen som utvald och den baptistiska synen på
det allmänna prästadömet att göra.
De motiveringar som går att hitta i Asker för församlingstukten i samband
med äktenskap med icke-troende är främst motivationen att vara en bibeltrogen
församling. Hela principdiskussionen gäller egentligen bibelbruket. Frågan
handlar om hur bibelordet skall tillämpas på konkreta fall. För baptisterna i Asker är bibeltroheten en viktig markör för den egna identiteten. Man ser sig som
en biblisk församling. De övriga motiveringarna är svåra att finna i materialet.
Och inte bara i protokollen som rör äktenskap med icke-troende, utan även i
andra fall av uteslutning. Det finns en önskan om att vara en upprättande församling. Det visar inte minst den praxis, där de som uteslutits sedan oftast
ganska snart ta upp i församlingsgemenskapen igen. Tanken på att församlingen
skall vara frisk och sund finns implicit, genom att man beskriver äktenskapen
med icke-troende som en smitta.48 Det är något som påverkar människorna i församlingen, som sprider sig och gör församlingskroppen sjuk.

45
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Kennerberg 1996, s. 121–126.
Kennerberg 1996, s. 13.
Kennerberg 1996, s. 76.
Protokoll 1884-04-06 och 1884-05-18 sammandragna §1.
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12.4.3. Etiken som identitetsskapare
En viktig del i församlingens identitetsformering är etiken. Frågorna om normer
och värderingar, vad som är rätt och vad som är gott, finns ständigt närvarande.
Det påverkar hur man ser på sig själv och hur man bedömer andra.
12.4.3.1. Vi och dom – baptistisk ecklesiologi
Återigen är motkulturen synlig. Om man är den sanna församlingen, blir det
viktigt att man också handlar rätt, i motsats till den falska, vilken då står för ett
felaktigt handlande. Att frågan om äktenskap med icketroende får ett så stort
utrymme har att göra med denna skarpa linje mellan de utvalda och de utanförstående. Gränsen dras i teorin, teologin, skarpt och tydligt. Därför blir äktenskapet med en som inte delar den baptistiska tron något allvarligt.
12.4.3.2. Bibeln
Askers baptistförsamling önskar inget hellre än att vara en biblisk församling.
Bibeln är den avgörande auktoriteten. Den egna existensen hänger på den egna
förståelsen av bibeln och sig själva som en verklig församling. Tolkningen av
bibelordet är av yttersta vikt, ja, rent av livsavgörande. Detta visar sig i debatten
kring äktenskapen med icke-troende. Att den riktiga tolkningen är viktig visar
också hänskjutandet av frågan till lärarmötet i Mellösa. Där samlas de som är
bärare av en högre förmåga till en rätt skrifttolkning och därför inväntar man
deras beslut i frågan.
12.4.3.3. Sedlighetsideal
Den baptistiska väckelse- och dopteologin har som vi sett ett exkluderande drag.
Det vill synas som om dessa soteriologiska och ecklesiologiska betoningar också
leder till en betoning på de yttre uttryckssätten. Frågan hur man då kan avgöra
och se skillnad på en troende och en icke-troende verkar ha varit ständigt aktuell. Det verkar som om det inte räcker med tro, att den är för abstrakt, utan man
behöver något mer konkret att ta ställning till. Detta konkreta blir sedligheten.
Sedligheten kan sammanfattas med orden: sexualitet, nykterhet och ordningsamhet.
Det intressanta i relation till äktenskapen med icke-troende är att det nu inte
endast handlar om att bedöma vem som har en sann tro, alltså vem som kan få
stanna kvar i församlingsgemenskapen. Det var säkerligen detta som var ursprungstanken med en betoning på sedligheten. Men nu använder man det faktiskt omvänt, för att bedöma vem som är en möjlig äktenskapspartner. Det har
alltså insmugit sig en gradering i den från början absoluta skalan. Från att från
början ha varit fullständigt uteslutet att man skulle acceptera äktenskap med en
som inte delade den baptistiska tron, till att det blir det möjligt om bara personen
är sedlig.
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Sedlighetsidealet tar alltså överhanden över den baptistiska teologin om den
troende och döptes avskildhet från ”världen”. Det yttre livet blir bedömningsnormen. Detta visar sig med all tydlighet i de fall där man inte utesluter för förlovning och tänkt äktenskap med en icke-troende, men då det visar sig att kvinnan är med barn. Det visar sig också i de fall där man, efter undersökningar
kommit fram till att mannen ifråga är rättskaffens och lever ett sedligt liv, väljer
att inte utesluta kvinnan. Sedligheten är en oerhört stark identitetsmarkör i den
baptistiska kulturen. Den är så stark att den är starkare än den baptistiska teologin.
12.4.3.4. Hierarkisk samhällsstruktur
En fjärde sak som är tydligt utifrån genomgången av äktenskap med icke-troende är att kvinnornas äktenskap ses som allvarligare än männens. Kvinnornas
fall tas upp i församlingen och inte sällan leder det till uteslutning. De tre fall av
män som ingår äktenskap med kvinnor som inte tillhör församlingen slipper alla
att ställas till svars inför församlingen. Det verkar som det är svårare att ställa
männen till svars. De har en annan ställning i samhället. Inte minst August
Kvarnström som är nämndeman har en position i samhället.
Man skulle kunna tycka att det vore allvarligare för männen att välja en
hustru utanför församlingen, då fördelningen i Askers baptistförsamling mellan
kvinnor och män var två till ett under hela den undersökta perioden, med undantag för den allra första tiden. Församlingen bestod alltså till 2/3 av kvinnor
och det vore naturligt att dispens gavs åt kvinnorna och inte åt männen i ljuset
av detta.
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13. Ungdomsföreningarna

1

Ynglinga- och jungfruföreningarna startades 1865, då också en fädra- och en
mödraförening startades.2 När det gäller de båda sistnämnda finns inget
källmaterial bevarat, medan materialet för de två ungdomsföreningarna är omfattande och rikhaltigt. Protokollsmaterial för jungfruföreningen föreligger först
från 1874 och för ynglingaföreningen från 1878. De sträcker sig sedan fram till
1920-talet. Under den undersökta perioden saknas material för ynglingaföreningen mellan maj 1883 och mars 1888, och för jungfruföreningen mellan maj
1880 och maj 1888. Eftersom protokollen inte i första hand är beslutsprotokoll,
utan diskussions eller samtalsprotokoll blir materialet mycket omfattande. För
jungfruföreningen omfattar materialet för perioden t.o.m. 1888, trots luckorna i
början och slutet, 282 handskrivna sidor, en del i folioformat, men största delen i
ett mindre. På dessa sidor återges 109 samlingar och sammanlagt 129 diskussionsfrågor. Motsvarande siffror för ynglingaföreningen är 181 sidor, alla i folioformat, 60 samlingar och 64 frågor.
Ett så omfångs- och innehållsrikt material kan självklart inte redovisas i sin
helhet i ett delkapitel (det är material till en egen avhandling), utan måste självklart begränsas och ett urval måste ske. Materialet har inventerats och de olika
frågorna samlats i en databas, för att sedan klassificeras utifrån dess karaktär. I
det följande kommer material från de olika klassifikationerna exemplifieras, för
att belysa innehållet hos materialet. Klassifikationskategorierna har skapats för
att tydliggöra skillnader och betoningar i materialet, egentligen skulle säkerligen
allt av föreningsmedlemmarna själva benämnas som frågor som är bibliska eller
som rör det kristna livet. Flera frågor berör flera klassificeringskategorier och de
olika formulerade svaren gör överlappningen ännu större. Ibland kan t.o.m. svaret på en ganska självklar klassificering av en fråga peka mot annan kategori,
men klassificeringen har gjorts utifrån frågorna, inte svaren.3
1

2
3

I Larsson, Mats & Laxholm, Eva-Lisa, Frikyrklig identitet och mentalitet i Asker under
1800-talets andra hälft, 2004, som var resultatet av vårt arbete inom ”Örebro Teologiska
Högskolas Frikyrkohistoriska forskningsprojekt”, fokuserade Eva-Lisa Laxholm på ungdomsföreningarnas protokoll 1878–1879. I skriften finns ett kapitel skrivet av henne med
titeln ”Ungdomsföreningarna”. Det nu föreliggande kapitlet är inte detsamma, utan nyskrivet av mig. Jag står självklart i tacksamhetsskuld till Eva-Lisas tidigare arbete och
använder hennes forskningsresultat i detta kapitel. Referenser till hennes arbete presenteras i notapparaten som ”Laxholm 2004”.
Nerikes distriktsförening 1865, s. 19.
De olika klassifikationskoder jag använt för att strukturera frågorna är följande: Frågor
som rör direkta och uttalade bibelord eller –sammanhang (B); Frågor som rör evangelisation och hur man skall nå de icke-troende (E); Frågor som rör frälsningen och hur en
människa blir frälst (F); Frågor som rör hälsan (H); Frågor som rör föreningarnas syfte
och verksamhet (J, resp. Y); Frågor som rör det kristna livet och vad det innebär att vara
en kristen (K); Frågor som rör allmänmänskliga och samhälleliga företeelser (M); Frågor
som rör kvinnlig respektive manlig identitet, karaktär och roller (Q resp. P); Frågor som
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13.1. Föreningarna i ett större sammanhang
Den baptistiska väckelsen var, i mycket, en ungdomsrörelse. Det gällde i Sverige som helhet, men även i Asker. De flesta som omvände sig, lät döpa sig och
anslöt sig till rörelsen och församlingarna var unga människor. Franzén berättar
att den andliga rörelse som börjat spira i Asker var synlig mest bland ungdom
omkring 20 års ålder.4 Så verkar det ha varit även i andra delar av landet.5
Resultatet blev att baptismen från början intresserade sig för organiserad verksamhet bland unga människor. Till detta kom de influenser och kontakter som
baptismen hade med England och Amerika, där ungdomsföreningar var vanliga.
I Evangelisten 1862 berättas bl.a. under rubriken ”Något om Christliga Ynglinga-Föreningar”, om dess roll för väckelsen i USA 1858 och om ynglingaföreningsverksamhet i England, vilken slutar med en uppmaning ”att gå och göra
samma”. Syftet är tydligen att inspirera och väcka intresse för att starta föreningar även i Sverige.6
I Stockholm talar 1863 Gustaf Palmqvist, för att ynglinga- och jungfruföreningar skulle bildas på Stockholms distriksförenings möte. Han meddelade att
några föreningar redan bildats inom Stockholms baptistförsamling. Ynglingaföreningen hade bildats i november 1862. Samma månad hade också Caroline Wiberg, fru till baptistpionjären Anders, börjat ha möten för unga kvinnor, vilket
leder till att också en jungfruförening bildas. Året efter, 1863, bildas en jungfruförening i Sundsvall och 1864 bildas av F. O. Nilsson en ynglingaförening i
Göteborg och 1865, det år föreningarna startar i Asker, finns det jungfru- och
ynglingaförening i Gävle. Året efter ökar antalet främst i de kringliggande Närkeförsamlingarna, då finns det sådana föreningar, förutom i Asker, i Örebro, St.
Mellösa, Viby och Sköllersta.7
Utvecklingen på nationell nivå fortsätter med att i slutet på 1860-talet bildas
några föreningar till och vid slutet av 1870 talet ”torde sådana föreningar funnits
i de flesta av de större församlingarna”. Under 1880-talet fortsätter tillväxten
speciellt då det inom baptismen under detta årtionde på många håll går fram
ungdomsväckelser. Notalbelt är att frågan om ungdomsföreningarna aldrig är

4
5

6
7
242

rör synden och moraliska gränsdragningar (S); Frågor som rör teologiska frågeställningar
(T); Frågor som rör bildning och undervisning (U): Frågor som rör människorna utanför
församlingen, ”världen” (V).
Franzén 1888, s. 1.
Nordström 1929, s. 260: ”De ledande och mest verksamma personerna inom det s.k.
’Orsaläseriet’, som ju på 1850-talet övergick i baptismen, såsom Näs Per Pehrsson,
Dordlova Erik Ersson, Näs Anna Persdotter och andra voro ungdomar i tjugoårsåldern
och något däröver. De allra flesta av församlingarnas medlemmar i Dalarna och annorstädes voro av ungefär samma ålder.”
Nordström 1928, s. 261–262. Evangelisten 1862:21, s.. 375–378 ”Något om christliga
Ynglinga-Föreningar”. Även under 1863 infördes ett antal skildringar av ungdomsföreningsverksamhet.
Nordström 1928, s. 262. Laxholm 2004, s. 68.

uppe på de gemensamma konferenserna, till skillnad från söndagsskolan, vilket
väl tyder på att de inte hade någon stark förespråkare, eller att de fungerade mer
självständigt än övriga verksamheter.8
Det första gemensamma riksmötet för ynglingaföreningarna inom baptismen
i Sverige hölls 1877. 17 av landets 60 kända föreningar var representerade. Resultatet av detta möte blev att ett förbund för ynglingaföreningarna bildades.
Man betonade starkt att föreningarna inte var församlingar, utan ”enbart föreningar till nytta för unga mäns frälsning.”9
Även på distriktsnivå börjar gemensamma samlingar hållas. I Asker hålls
t.ex. ett gemensamt ynglingamötet den 15 mars 1878, vilket det rapporteras om i
Wecko-Posten bl.a. diskuteras frågor rörande ynglingaföreningarnas syfte, om
gränserna för tillhörighet, samt frågan om en gemensam rikskonferens och riksorganisation. Intressant är att denna diskussion sker året efter att en sådan hållits
och en sådan bildats.10

13.2. Föreningarnas syfte
Vid ynglingamötet i Asker den 15 mars 1878 samtalas kring frågan om föreningarnas syfte. Man formulerar först två syften; för det första att lära inse och
få avsky för det onda, för det andra att lära wägen till det goda. Det första onda
som definieras är okunnighet om rätt och orätt, sanning och lögn, det passande
och opassande. Av okunnigheten kommer synden i dess många former. Föreningens uppgift blir att genom Guds dyra ord och annan nyttig läsning visa på
det rätta sättet att leva. Det andra onda som påtalas är förderfliga sällskaper,
som äro bildade af unge män i afsigt att winna förströelser och njutningar. Föreningens uppgift blir här att vara en motpol och samla de unga, vilka är särskilt
utsatta för dåligt inflytande. Det konstateras att ingen är mer lämpliga att hjälpa
en ung man att komma till tro än en annan ung man som kan förstå den andre, då
han äro wid samma ålder, äga samma intresse, liknande behof och sympatisera
bäst med hvarandra. Syftet att personligen winna någon är en helig pligt.11
Ett av ungdomsföreningarnas syfte är alltså att vara en kontaktyta, utanför
församlingen. Man vill genom ungdomsföreningen fånga upp ungdomar och
leda dem till tro på Kristus.12 Här verkar ungdomsföreningarna i Närke vara tidiga med det utåtriktade syftet. Nordström menar att denna aspekt i allmänhet
kommer först i och med de baptistiska ungdomsväckelserna på 1880-talet.13

8
9
10
11
12

Nordström 1928, s. 262–263.
Laxholm, s. 68.
Wecko-Posten 1878:31 ”Ynglingamötet i Asker den 15 Mars 1878”
Wecko-Posten 1878:31.
Se även Wecko-Posten 1877:11. I Ynglingaföreningsprotokoll 1883-03-04 sägs att målet
är för det första att vinna själar för Herran och sedan att uppodla vårt förstånd i både
andliga och lekamliga saker.
13 Nordström 1928. s, 262.
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Föreningens uppgift är också att i sin gemenskap förkroppsliga det goda. Att
vara en gemenskap där man i förhållande till hvarandra äro eniga, kärleksfulla,
hysa förtroende till hvarandra, äro rädda om hvarandras goda namn och rykte.
Om föreningen kännetecknas av förtal, gnabb, småsinthet förlorar den sitt existensberättigande, då den förlorar sitt inflytande öfver werlden och är sålunda
oförmögen att fylla sin bestämmelse. Föreningen skall istället hjälpa medlemmarna att bryta med dåliga vanor genom att det finns ett sådant klimat att man i
kärlek kunde gifwa en förmaning och broderligt mottaga densamma. Diskussionen om föreningarnas syfte avslutas med att betona att dess högsta mål är Guds
ära och själars ewiga wäl.14
I jungfruföreningen samtalar man vid två tillfällen om sig själva och föreningens syften. Utifrån frågan Hvad nytta draga vi af denna förening?, lyfter
Patron Lindegren fram att i och med att man i föreningen begrunda Guds ord
flitigt, och söka lära de himmelska sanningarna som der äro förborgade kan
man emotstå synden. Också själva gemenskapen har detta syfte i det att man kan
uppehålla hvarandra genom trogna förböner och trogna samtal.15 Vid det andra
tillfället är det frågan Har vi någon nytta af att vara inskrifvna i denna förening?, som är utgångspunkten. Sofie i Stohagen ser förbönerna som den viktigaste nyttan och menar att det vi förut känt oss odugliga till, hafva vi i denna
förening lärt känna. Alla närvarande instämde i att de inte skulle vilja vara utan
föreningen. Pira fortsätter med att säga att medlemskapet i föreningen är ganska
nödvändigt därför att det ger kraft att verka Herrens verk… och vi blifva mer
dugliga att göra Guds vilja.16
Ynglingaföreningen tar vid tre tillfällen upp frågor relaterade till den egna
verksamheten. Två gånger 1879 och en gång 1883. Under det att man diskuterar
Kan ynglingaföreningen motvärka sig skjälf?, noterar man det evangelisatoriska
syftet genom att beskriva föreningens framgång i termer av att öppna damluckorna för att få in fler medlemmar i föreningen. Man betonar att man mer aktivt
måste försöka få med söndagsskolgossarna och andra som sitter hemma på söndagarna. Pira avslutar diskussionen med att slå fast: Edert syftesmål är att fostra
hvarandra till dugliga män!17 När man skall svara på frågan Hvad skall föreningen uträtta detta år?, sammanfattas det med att göra godt. Det innebär isynnerhet att verka ibland ynglingar för det ädla och sanna. Efter att Pira frågat om
anledningen till frågan säger han att det är viktigt att söka få flera med oss och
till Herren. I avslutningen pekade Pira vidare på bildningens vikt och tog upp ett
antal ämnen som var viktiga att ha kunskap i: geologi m.m. vilket leder till att
föreningen skall finna en lämplig kväll för föredrag i olika ämnen, då föreningen
bör ge nyttiga kunskaper.18
14
15
16
17
18
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Wecko-Posten 1878:31.
Jungfruföreningsprotokoll 1876-08-06.
Jungfruföreningsprotokoll 1877-05-13.
Ynglingaföreningsprotokoll 1879-01-26.
Ynglingaföreningsprotokoll 1879-09-21.

13.3. Medlemskap
Både jungfru- och ynglingaföreningen hade ett krav på att man skulle vara ogift
för att få vara medlem. Det kunde upplevas som sorgligt för medlemmarna i föreningen: En medlem lemnade föreningen för att ingå i äkta ståndet, hvaraf
kändes stor saknad. Han lemnade några minnesspråk.19 Om någon ingick äktenskap var han eller hon tvungen att lämna respektive förening. Man kan tänka sig
att man då övergick till fädra- respektive mödraföreningen.

13.4. Föreningarnas verksamhet
13.4.1. Verksamheten generellt
Centrum i de båda föreningarnas verksamhet var de medlemsmöten som hölls
som regel varannan vecka på söndagarna. Under perioder är inte mötena lika
täta, t.ex. på sommaren, men även under andra tider kan det gå en månad mellan
mötena, ibland mer. Inom ynglingaföreningen ordnade man med utflykter20 och
uppbyggelsemöten.21 Jungfruföreningen, som tycks vara den mest livaktiga av
de två föreningarna22, bedrev en egen syförening skild från de övriga i församlingen, men med samma mål som de andra, att understödja församlingens verksamhet ekonomiskt genom försäljning av dess alster.23 Man bedrev också en tid
en kvällsskola i församlingens samlingssal.24 Dessutom ordnande man
uppbyggelsemöten för att samla in medel till församlingen.25 Även när det gäller
medlemstalet finns det fler inskrivna medlemmar i jungfruföreningen än i ynglingaföreningen i de matriklar som finns i protokollsböckerna.26
Lönroth beskriver ungdomsföreningsverksamheten i allmänhet med orden:
För ungdomen och av ungdomen bildades snart nog i flertalet av åtminstone de
större baptistförsamlingarna ynglinga- och jungfruföreningar. Ett slags tillsyn
och överledning utövades visserligen av församlingsläraren, men frånsett detta
hade ungdomen i egna händer ledningen av verksamheten inom vederbörande
förening.27

19
20
21
22
23
24
25
26

Ynglingaföreningsprotokoll 1881-03-06.
Ynglingaföreningsprotokoll 1880-06-27.
Ynglingaföreningsprotokoll 1879-06-01; 1879-06-15.
Byström 1928, s. 122. Nerikes distriktsförening 1876, s. 15–16.
Askers Baptistförsamlings Femtio-årsberättelse, s. 17.
Protokoll 1875-11-11 §6.
Jungfruföreningsprotokoll 1880-långfredag.
Jungfruföreningen 1878–1880 är 102 inskrivna. 1888 är 95 inskrivna. Ynglingaföreningen 1882 är 69 inskrivna. 1888 är 63 inskrivna.
27 Lönroth 1936, s. 428.
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Denna beskrivning är väl delvis sann i Asker. Vid mötena är ofta någon ur församlingsledningen närvarande och får ofta slutordet, där ibland saker och ting
läggs till rätta.28 Friheten verkar ha varit större för ynglingaföreningen än för
jungfruföreningen, när det gäller styrning från församlingsledningens sida, samtidigt uttrycker Pira sig oftare i positiva ordalag om jungfruföreningen,29 medan
han kan uttrycka sig oroad och bekymrad över situationen i ynglingaföreningen:
Jungfruföreningen har under året varit verksam och tillstor välsignelse…Ynglingaföreningen fortgår äfven i sin verksamhet; men behöfver förökad lifaktighet.30

13.4.2. Medlemsmötena
Medlemsmötena hölls som regel kontinuerligt varannan vecka i båda föreningarna. Dessa återkommande möten har en standardiserad form, som i stort återkommer från möte till möte. Upplägget är enkelt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sång (främst i ynglingaföreningen, saknas oftast i jungfruföreningen)
Bön
Bibelläsning
Diskussionsfråga.
Frågan
Inledning av någon, ofta en ledare.
Diskussion
Frågan läggs till handlingarna såsom färdigdiskuterad
Sång (främst i ynglingaföreningen, saknas oftast i jungfruföreningen)
Bön

13.4.2.1. Bönen
Bönen förekommer i början och slutet av samlingarna i båda föreningarna. När
den som leder i bön är omtalad är det alltid olika vid de två tillfällena. Det är ett
ganska begränsat antal personer som leder i bön i de båda föreningarna. Förutom
församlingsledarna Pira, Drake, Franzén m.fl. verkar det vara en grupp av de
äldre medlemmarna som fungerar som något av ledare för gruppen, vilka också
tar ansvaret för bönerna i början och slutet.31
28 Byström 1928, s. 121–122.
29 Laxholm 2004, s. 69–70, citerar honom från två protokoll från 1878 och 1879: Denna
förening har gått framåt i fortskridande har nog sports. De som varit med från början
hafva fått lära sig mycket både för detta och det tillkommande lifvet. (Jungfruföreningsprotokoll 1878-06-10). Det är rolig att se eder här, det gläder mig i hjertat hvarje gång jag
se denna förening, hvaren vissa om att de som försakar sådana stunder förlorar obeskrifligt många lärdomar som i får. (Jungfruföreningsprotokoll 1879-03-02).
30 Nerikes distriktsförening 1876, s. 15–16.
31 I jungfruföreningen finns följande personer antecknade: Karolina Tyberg, 17 ggr. Maria
Larsson, 15 ggr. Patron Lindeberg, 7 ggr. Lovisa Påhlstrand, 7 ggr. Pastor Pira, 5 ggr.
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13.4.2.2. Sången
En skillnad mellan de två föreningarna är att i ynglingaföreningen är den gemensamma sången en återkommande punkt i mötesordningen, medan den nästan
saknas helt i jungfruföreningens protokoll. Fram till hösten 1880 sjunger man
främst ur Sankeys sånger, därefter är det Psalmisten som gäller med något undantag. När baptisterna får sin officiella sångbok övergår man till att sjunga från
den på sina samlingar.32 Bland de sånger som man sjunger, är det i stort sett aldSofia Jonsson, 5 ggr. Mamsell Josefin Zetterlund, 5 ggr. Fanny Lindeberg, 4 ggr. Sofi
Jansson, 3 ggr. Lyberg, 3 ggr. Fröken Edberg 3 ggr. M. Olsson, 2 ggr. Marie Gustafsson,
2 ggr. Anna Andersson, 2 ggr. Pastor Jäder, 2 ggr. Englund, 2 ggr. Maria Ericsson, 1 ggr.
Lovisa Ericksson, 1 ggr. Tilda Påhlstrand, 1 ggr. Anna Pira, 1 ggr. Mathilda Wall, 1 ggr.
Mathilda Larsson, 1 ggr. Sofia Pettersson, 1 ggr. Maja Stina Mejgren, 1 ggr. Klingström,
1 ggr. Hr Franzén, 1 ggr. I ynglingaföreningen finns följande bedjare antecknade: August
Larsson, 8 ggr. Gustaf Andersson, 4 ggr. A. Olsson, 1 ggr. Joh. Hållberg, 1 ggr. Conrad
Pettersson, 1 ggr.
32 Undantaget från Sankeys sånger före 1880-10-31 är endast 1880-09-19, då det sägs att
man sjöng två sånger ur Pilgrimssånger. Efter 1880-10-31 sjunger man företrädesvis från
Psalmisten med undantag för två tillfällen då man sjunger en sång från Psalmisten och en
sång från Sankey, 1880-11-28 och 1881-03-06.
Pilgrimssånger: ”Genombrottet för den anglosaxiska väckelsesången skedde med Pilgrims-Sånger, utgivna i två delar 1859 och 1862 av baptisterna Per och Gustaf Palmqvist.
Sångerna har inte bara anglosaxisk proveniens utan också äldre, pietistiskt eller herrnhutiskt, inhemskt eller tyskt ursprung. Tilldels utgörs de av nydiktningar av bland annat
Lina Sandell och Betty Ehrenborg. Även några psalmer ur 1819 års psalmbok finns med.
Melodierna är också av skiftande ursprung och den musikaliska spännvidden är stor –
även koraler ingår – och detta bidrog säkert till att sångboken blev en försäljningssuccé.
(Selander, Inger. ”Psalm och andlig sång i Sverige under 1800-talets senare del” i Bexell
2003, s. 318.)
”På privat väg, genom bröderna Gustaf och Per Palmqvists försorg, utgavs Pilgrimssånger på wägen till det himmelska Sion (1–2, 1859, 1862), som under ett halvsekel utkom i fyrtiotre upplagor och trycktes i 400 000 exemplar. Tanken var att den skulle fungera för alla nyevangeliskt troende i landet, men den kom att bli den tidiga svenska baptismens sångbok framför andra.” (Bexell 203, s. 264)
Sankeys sånger: ”Den andra vågen av angloamerikansk sång utgjordes av översättningar
från den amerikanske sångaren Ira D. Sankeys repertoar, Sacered songs and solos, 1873–
1888. Han följde med Dwight L. Moody på dennes väckelsekampanjer med massmöten i
Storbritannien. Sankeys repertoar, som utgavs häftesvis, spreds snabbt också i Sverige. I
väckelsemötena framfördes verserna gärna av en solist, medan församlingen stämde in i
refrängen – en fyraradig strof – som längre fram kunde användas som fristående ’minisång’.
De översättningar som blev mest spridda utfördes av Erik Nyström (1842–1907), växelvis verksam inom Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionsförbundet. Sångerna
utgavs häftesvis under benämningen Sånger till Lammets lof, 1875–1881.
Sankeys sånger tillhör en ny typ, så kallade gospelsånger, som till exempel Rotts
’Skynda till Jesus’ och Fanny Crosbys ’Hela vägen går han med mig’. Gospelsången
kännetecknas av en förenklad teologi med stor vikt vid omvändelsen och vid enkelhet i
ordförråd men gärna rikedom på bilder. Sångerna är ofta antingen känslosamma eller
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rig så att man sjunger samma sång vid flera tillfällen, utan det är ständigt nya
sånger.33
13.4.2.3. Bibelläsningen
Vid varje ordinarie möte, års- och uppbyggelsemöten undantagna, läser man ett
kapitel ur någon bibelbok. Man läser systematiskt genom bibelboken, genom att
läsa kapitlen i tur och ordning vecka efter vecka, samling efter samling. Texten
verkar inte kommenteras eller diskuteras, utan det rör sig om högläsning av texten som den är.
I jungfruföreningen läser man under den tidsperiod protokollen omfattar
igenom de fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, samt
Apostlagärningarna. I ynglingaföreningen verkar man ha varit i gång med att
läsa Psaltaren, vilket man slutför och fortsätter sedan med Romarbrevet.
13.4.2.4. Diskussionsfrågorna
13.4.2.4.1. Om föreningarna själva och deras verksamhet
Som konstaterats ovan under rubriken ”Föreningarnas syfte”, händer det vid fem
tillfällen att föreningarna talar om sig själva och sin egen verksamhet och existens. På frågan Kan ynglingaföreningen motvärka sig skjälf? inleder G. Johansson med att lista fyra saker: medlemmarnas höga frånvaro, medlemmarnas opassande uppträdande, när någon medlem ser sig som förmer än någon annan och
slutligen genom att man förtalar och är knaggliga mot hvarandra. Just detta med
förtalet poängterar Pira också starkt i sitt slutanförande med skarpa ord. Det
opassande uppträdandet får också stor plats i diskussionen, där man särskilt på
söndagarna skall akta sig för att göra fel saker som att åka skridskor, eller gå
armkrok med jungfrur på kvällen. Asplund slår fast att hans mening är vi böra
taga oss tillvara för sådant, ty vi gifva världen glädje derigenom. Alla är inte
hurtfriskt marchartade.” (Selander, Inger. ”Psalm och andlig sång i Sverige under 1800talets senare del” i Bexell 2003, s. 318.)
Psalmisten: Baptistsamfundets sångbok Psalmisten, 1880, inleds i enlighet med reformert tradition av psaltarparafraser. Av de 550 numren har en mycket stor del angloamerikansk, främst amerikansk proviens. Från 1819 års psalmbok har hämtats 128 psalmer
(23 procent) om olika ämnen. Musikredaktör var Albert Lindström, organist i Jacobs
kyrka i Stockholm, som musikaliskt stod nära den lyriska körsången. (Selander, Inger.
”Psalm och andlig sång i Sverige under 1800-talets senare del” i Bexell 2003, s. 319.)
”År 1880 utkom första upplagan av den efterlängtade sångsamlingen, som fick samma
namn som den amerikanska baptismens motsvarande bok: Psalmisten. Drivkraft i arbetet
var förutom baptistpionjären Anders Wiberg dennes svärson, den från USA hemvände
predikanten Jonas Stadling (1847–1935), som skrev och översatte ett stort antal av sångerna i Psalmisten.” (Bexell 2003, s. 264)
33 Den enda sång som finns med två gånger är sång 133 i Sankeys sånger
(Ynglingaföreningsprotokoll 1879-01-26; 1879-06-29), men det är ett halvår mellan tillfällena.
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överens och menar att skdskoåkning är väl inte så farligt och inte heller att man
under åkningen gör någon krok… det kan jag ej kalla synd.34
13.4.2.4.2. Om teologiska eller läromässiga frågor
Det är anmärkningsvärt hur väldigt liten del av diskussionsfrågorna som rör specifikt teologiska frågor. Av alla de frågor som tas upp till behandling har endast
5 klassificerats som teologiska, 2 hos ynglingaföreningen och 3 hos jungfruföreningen. I båda föreningarna tar man upp frågan Huru bevisar Gud sin kärlek till
oss? I Jungfruföreningsprotokollet återges kortfattat att en mängd bibelspråk
lästes bland annat Joh 3:16 om hur Gud älskat världen och sänd sin son, samt att
Gud älskar oss med samma kärlek nu. Hos ynglingaföreningen är diskussionen
mer utförligt återgiven och svaren liknar jungfruföreningens: Guds största kärlek är den, att han utgaf sin son för oss och även här citeras Joh 3:16 och det
sker vid två tillfällen. Man säger också att hela bibeln är ett vittne derpå. J.
Persson drar resonemanget vidare genom att drista sig till att säga: Jag tror ej att
jag säger för mycket, om jag säger att Guds kärlek uppenbarar sig uti allt ting,
för att sedan exemplifiera det med kläder och mat, men också vår fattigdom kan
vara ett tecken på Guds kärlek, då det gör oss ödmjuka och tar bort högmod. A.
Larsson ser själva föreningen som ett uttryck för Guds kärlek: Han bevisar oss
sin kärlek på föreningen, derigenom att han låter oss sitta här och samtala om
det som är nyttigt, och ej förspilla vår tid i synden. Pira avslutar diskussionen
med att betonar att Gud också är rättvis och straffar synden och den ogudaktige,
men att det är den troende som ser Guds kärlek, då man tror att Gud älskar
hvilket han gör.35
Jungfruföreningen behandlar en liknande fråga genom att sätta Guds kärlek i
relation till både den troende och den icke-troende: Älskar Gud sina barn mer än
världens? Svaret som ges ligger på det praktiska planet: Gud älskar alla både
onda och goda, men han vårdar sig särdeles om dem, som förtrösta på honom.
Frälsningen vill Gud ge till alla, men synden skiljer människorna från Gud, då
de inte vill ta emot. De kristna skall däremot precis som Gud älska sina ovänner,
välsigna dem, som oss banna, göra väl emot dem, som hata och bedja för för
dem, som göra oss skada, och oss förfölja. Denna uppmaning är ett tecken på
Guds stora kärlek till människorna. Men protokollet avslutas med konstaterandet
Gud älskar sina barn mera än verldens, vi hafva många bevis derpå i den heliga
skrift.36
Jungfruföreningen tar också upp frågan om predestinationen: Har Gud af
begynnelsen bestämt alla våra öden, och huru kunna vi alltid veta hvad som är
Hans vilja? Man börjar med att prata om vad man menar med ordet öde. Man
får inte skylla sin egen olycka på Gud, då det ändå är vårt eget fel. Något lätt34 Ynglingaföreningsprotokoll 1879-01-26. Se även Laxholm 2004, s. 87–88.
35 Jungfruföreningsprotokoll 1876-01-09. I jungfruföreningen finns tillägget och vad nytta
har vi av denna Guds kärlek?; Ynglingaföreningsprotokoll 1879-11-02.
36 Jungfruföreningsprotokoll 1876-04-16.
249

vindigt går man förbi lidandets problem och lägger ansvaret på den enskilde individen och man skall akta sig för att gå fel väg. Att få veta Guds vilja handlar
om att be till Gud, att vandra efter hans ord, att förlita sig på Guds löfte om ledning.37 Predestinationen finns även i frågan När blef våra namn skrifvna i himlen? Svaret är att det skedde från begynnelsen och det finns ingen problematisering av detta påstående i relation till t.ex. människans fria val som är så viktigt
för baptisterna.38
Ynglingaföreningen tar upp frågan: Hafva vi någon tröst utaf att Jesus vart
en menniska? Man börjar med att konstatera att nog alla svarar ja på den frågan,
för att sedan fokusera på Jesu korsdöd. Man anför en lång rad bibelsammanhang
för att visa på Jesu ödmjukhet och lydnad, för att sedan konstatera att det är
trösterikt att han satt sig in i våra förhållanden, han vet våra frestelser, ty han
har sjelf blifvit frestad såsom vi. Avslutningsvis hänvisar ett antal talare åter till
korset och till att Bibeln och hela hans lefvnadshistoria är trösterik för oss.39
Sammanfattningsvis kan man notera att den teologiska debatten och de rent
teologiska frågorna spelar en väldigt liten roll i ungdomsföreningarna. Man kan
anta att teologin var tämligen självklar. Den ifrågasattes aldrig och vid de få tillfällen dessa frågor tas upp, ges svaren enkelt med hjälp av bibelsammanhang.
Bibeln är den självklara källan till kunskap om lära och liv. Inte ens de tillsynes
teologiska frågorna behandlas för att komma fram till ett teoretiskt svar på frågan, utan hela tiden är svaren praktiska och relaterade till det kristna livet. När
det gäller fokuseringen, är den mer på den kristnes liv än på Gud. Teologiskt är
det Jesus som är dess centrum.
13.4.2.4.3. Om bibeltexter och tolkningsfrågor
Frågor gällande tolkningen av olika bibelord eller bibelsammanhang är oerhört
vanliga i materialet. Sammanlagt rör det sig om 62 frågor som är formulerade
utifrån bibelord och deras tolkning, 38 i jungfruföreningen och 24 i ynglingaföreningen. Det utgör nästan en tredjedel av materialet. I jungfruföreningen handlar sex av dessa om svåra problemtexter och hur man skall förstå dem, i ynglingaföreningen handlar det om två, vilket i båda fallen är en anmärkningsvärt
liten andel. Det stora flertalet av bibeltexterna som diskuteras har praktiskt och
etiskt innehåll. Man väljer således att diskutera texter som är förhållandevis lätta
att tillämpa i praktisk handling i det egna livet och den egna situationen.
När det gäller de svårförståeliga texterna, såsom hur man skall förstå Ps
137:9: Säll är den som dina unga barn tager och slår mot stenen?, väljer man att
omtolka det allegoriskt: Säll är den, som förstör mörkrets förste och hans anhängare.40 På ett liknande sätt tolkar ynglingaföreningen Jesu ord om att gå och
köpa svärd i Luk 22:36 allegoriskt. Svärdet som behövs blir Andens svärd, Guds
37
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39
40
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Jungfruföreningsprotokoll 1876-07-23.
Jungfruföreningsprotokoll 1876-05-14.
Ynglingaföreningsprotokoll 1878-11-17.
Jungfruföreningsprotokoll 1875-06-27.

ord. Det behöver man, precis som Petrus behövde det och man behöver tränas i
att använda det, precis som det fanns krigsskolor i Sverige. Man hänvisar även
till Paulus tal om rustningen i Ef 6.41 Även de svåra bibelsammanhangen söker
man ofta en praktisk tillämpning av. När man behandlar den ohederlige förvaltaren i Luk 16:1–12 kommer man till uppmaningen: Måtte vi derföre bevisa oss
trogna i förvaltandet af denna verldens goda, på de vi må befinnas värdiga att
anförtros de högre egodelarna.42 Och utifrån talet om kniven på strupen i Ordsp
23:1–3, manas man till måttfullhet.43
Bibelsamtalen är centrala för föreningarna. Alla frågor kan ses som bibelrelaterade. I sina svar citerar man och anspelar hela tiden på olika bibelord oavsett
vilken fråga det handlar om. I deras bibeltolkning finns det några saker att lägga
märke till. Är texten svår använder man sig, som vi sett, av en allegorisk tolkning. Man vill alltid komma fram till en praktisk tillämpning för det egna livet
och frågorna kring Bibeln är ofta av typen: Har vi något att lära av Matt
5:28?44, Vad kan vi lära från Jesus i Luk 12:18–20?45 och Hvad hafva vi att lära,
af de helige men i bibeln?46 Bibeltolkningen är mycket ofta etiskt präglad.
Ytterligare ett kännetecken för bibeltolkningen är att den är kristologisk, ofta
kommer man till evangelietexter och även andra texter tolkas kristologiskt och
soteriologiskt. I sin diskussion av 1 Petr 3:19–21 kommer man t.ex. till följande
slutsats: Genom hans upphöjda lära sättes kronan på kristendomens allmängiltighet, och bekräftar till fullo den stora sanningen att frälsningen i Kristus står
öppen för alla, som vilja frälsning anamma, både lefvande och döda, att derföre
också frälsningstillbudet skall komma till alla på det ingen vid den yttersta afräkningen kan urskulda sig dermed, att sanningens kunskap varit honom förhållen.47
Det finns en utpräglad tilltro till Bibeln. Ibland kan denna biblicism ställa till
problem,som t.ex. i diskussionen kring Ps 73:23: När jag hafver dig, så fråga
jag efter himmel och jord intet. Flera av talarna uttrycker sig undrande vad David menar. De kan förstå att han inte frågar efter något på jorden, men de tycker
det är besynnerligt hur han kan säga att han inte frågar efter himlen. Man lämnar
det och fortsätter med ett samtal om att inte vara bunden av det jordiska.48
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Ynglingaföreningsprotokoll 1879-02-09.
Jungfruföreningsprotokoll 1875-10-17.
Jungfruföreningsprotokoll 1876-01-09.
Jungfruföreningsprotokoll 1875-?-?.
Jungfruföreningsprotokoll 1876-03-20.
Ynglingaföreningsprotokoll 1880-06-20.
Jungfruföreningsprotokoll 1876-05-14. Se även Ynglingaföreningsprotokoll 1879-0810;1880-03-21.
48 Ynglingaföreningsprotokoll 1879-05-04.
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13.4.2.4.4. Om det kristna livet och gränsdragningen mot synden
Egentligen skulle nog alla frågor kunna härröra till denna kategori. För medlemmarna i ungdomsföreningarna handlar alla frågor just om det kristna livet,
vad det innebär och var gränserna går för rätt och fel handlande. Enkelt formulerat: Vad är det att vara en kristen? En mängd olika ämnen tas upp till diskussion.
Man söker både definiera det rätta, sunda kristna livet, men också visa på var
gränserna går genom att ställa frågor kring vad som är syndigt och farligt. Vissa
karaktärsdrag lyfts fram som positiva och eftersträvansvärda och andra som negativa och förkastliga. Beteenden som är efterföljansvärda tas fram, liksom de
man skall fly ifrån. På hela taget berör frågorna många av livets aspekter, både i
form av privatliv och arbetsliv, både karaktär och gärningar, rätt och fel, andligt
och materiellt o.s.v. I min klassificering hamnar 107 av 193 frågor under kategorierna som härrör under denna rubrik, vilket är ungefär 55 procent av alla frågeställningar.
En anmärkningsvärd skillnad mellan de båda föreningarna är att i jungfruföreningen återkommer gång på gång frågor som börjar med ”Huru”, vilket i stort
sett saknas i ynglingaföreningen. I jungfruföreningen är man tydligen mer benägen att ställa frågor om hur man rent praktiskt skall gå till väga för att få ett fungerande kristet liv. Man vill helt enkelt få sitt liv att fungera och få råd för det.49
I ynglingaföreningen sysslar man mer med ”Hvad-frågor”, vilket gör att man får
intrycket att man håller det på ett litet mer opersonligt plan. Det betyder inte att
49 Jungfruföreningsprotokoll 1875-?-?: Huru skall man använda var dag på rätt sätt? Huru
skall man lära sig vara nöjd och alltid förtrösta på Gud?; 1875-04-04: Hur skall man
kunna behålla kärlek och frid inom familjen?;1875-07-25: Hur skall man komma ur den
svåra belägenheten som man ibland kommer uti att man då man hör en predikan ej kan
behålla och draga nytta af det man hört och är lika hungrig som före densamma?; 187508-22: Huru en kristen bör skicka sig i både andligt och lekamligt hänseende för att icke
uppföra sig opassande?; 1875-09-19: Huru skola vi komma dertill att utföra i handling
det som vi här i föreningen tala om?; 1875-10-17: Huru skall man övervinna den blygsamhet och den tafatthet som så ofta vill följa oss, att vi inte vågar uttala våra tankar fritt
för hvarandra och är rädda för hvarandra, samt att våga bekänna Kristus frimodigt?;
1875-12-12: Huru och på hvad sätt kan jag bäst bevisa att jag är rädd om en vän, som har
mitt deltagande och jag får dela mitt förtroende med densamma?; 1876-01-23: Huru
skola vi vandra vår väg såsom kristna för att det ordet må fullbordas på oss der det heter
låten edert ljus lysa för menniskorna?; 1876-02-06: Huru skall man bli fri från likgiltighet i bönen, ör Guds ord och lärande?; 1876-02-20: Hur kan vi veta att vi bär frukt?;
1876-06-05: Huru skola vi veta att tillväxa i nåden?; 1877-05-27: Huru skola vi som
kristna kläda oss och skicka oss, så att vi icke blifva föremål för förtal och klander?;
1877-05-27: Huru skola vi täckas vår nästa?; 1877-06-16: Huru och på hvad sätt kan en
kristen veta om han förvaltar sitt pund eller nedgrafver det i jorden?; 1877-07-22: Huru
skall man kunna vara nöjd och tålig i denna värld?; 1877-08-05 : Huru och på hvad sätt
skall man öfvervinna lättvindigt skämt?; 1879-02-16: Huru skola vi såsom kristna kunna
bibehålla kärleken till hvarandra?; 1879-03-16 Huru och på hvad sätt bör vi använda tiden?; 1879-11-09: Huru böra vi bemöte de personer som bemöta oss med oförrätter?;
1880-04-11: Huru skola vi kunna uppfylla Apostlarnas uppmaning hållen det för alt
glädje när i faller i mångahanda frestelser?
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man inte är intresserad av det praktiska inom kristendomen, då man ständigt
betonar det rätta handlingssättet i motsats mot det felaktiga. Men frågorna
rörande handgripliga råd hur man skall göra lyser med sin frånvaro.
När det gäller gränsdragningsfrågorna, är det synden som är den stora frågan.
Vad är synd och när syndar man. Man önskar veta var gränserna går för de syndiga handlingarna. Det kan gälla om man får följa med en icke-troende hem om
man blir bjuden,50 eller vilka nöjen som är tillåtna.51 Man talar om risken för att
drabbas av girighet, som ju är roten till allt ont,52 eller om det är fel att sätta in
pengar på banken.53 Om man som kristen kan arbeta på söndagen är en viktig
fråga för båda föreningarna,54 liksom frågorna om vilka arbeten som är tillåtna
för en kristen överhuvudtaget och om en kristen arbetares skyldigheter.55 När det
gäller frågor kring talet, och speciellt skämtande, är det viktigt att reda ut var
gränserna går.56 Ett återkommande ämne är frågan om skrymteriet, vilket väl
inte är konstigt med den starka betoningen som finns på det yttre beteendet inom
församlingen.57
I jungfruföreningen behandlas, förutom praktiska frågor, också frågor
rörande en kristens karaktär58 och olika dygder, såsom förnöjsamhet59, att vara
nöjd och tålig60, blygsamhet61 och frimodighet62. I ynglingaföreningen är det inte
dessa positiva karaktärsdrag som står i fokus, utan de negativa och hur de bör
undvikas, såsom egenkärleken63, högfärden64 och oredan65.
Ett intressant ämne som är uppe till diskussion vid några tillfällen är skrymteriet. Det kan indikera att man inser, att den starka betoningen på hur livet skall
50
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Jungfruföreningsprotokoll 1875-12-12.
Jungfruföreningsprotokoll 1878-09-01.
Jungfruföreningsprotokoll 1879-04-13.
Jungfruföreningsprotokoll 1878-04-14.
Jungfruföreningsprotokoll 1877-07-22; Ynglingaföreningsprotokoll 1879-10-05; 188205-28.
Jungfruföreningsprotokoll 1877-10-28; Ynglingaföreningsprotokoll 1879-09-07.
Jungfruföreningsprotokoll 1876-03-05; 1876-12-10; 1877-08-05; 1878-02-17; 1878-0512; Ynglingaföreningsprotokoll 1880-04-18; 1883-02-18.
Jungfruföreningsprotokoll 1874-10-29/11-01; Ynglingaföreningsprotokoll 1879-02-09;
1879-02-23; 1880-01-25; 1880-02-08.
Jungfruföreningsprotokoll 1879-06-02: Hvad är karaktär?.
Jungfruföreningsprotokoll 1877-01-21: Hvad är förnöjsamhet?
Jungfruföreningsprotokoll 1877-07-22: Huru skall man kunna vara nöjd och tålig i denna
värld?
Jungfruföreningsprotokoll 1878-12-08: Hvaruti består den sanna blygsamheten?
Jungfruföreningsprotokoll 1875-10-17: Huru skall man övervinna den blygsamhet och
den tafatthet som så ofta vill följa oss, att vi inte vågar uttala våra tankar fritt för hvarandra och är rädda för hvarandra, samt att våga bekänna Kristus frimodigt?
Ynglingaföreningsprotokoll 1879-06-29: Huru uppenbarar sig egenkärleken?
Ynglingaföreningsprotokoll 1879-07-27: Huru uppenbarar sig högfärden, och på hvad
sätt skall den utrotas?
Ynglingaföreningsprotokoll 1880-10-31: Hvad blifva följderna en menniskas oredliga
lif?
253

levas lätt för med sig en risk för att man börjar spela teater och att det bara är det
yttre som är viktigt. Skrymterisamtalen kan visa på en reflektion över den egna
gruppmentalitetens svaga sidor.66
13.4.2.4.5. Om kvinnlig respektive manlig identitet, karaktär och dess
olika roller
I båda föreningarna behandlas könsrelaterade frågor. Man samtalar kring vad det
är att vara en kristen ung kvinna, respektive en kristen ung man. Man håller sig
till sitt eget kön i diskussionerna och kommer aldrig in på frågor som rör det
andra könets identitet, annat än i relation till det egna. Det är den egna rollen
man är intresserad av att definiera. Utifrån en diskussion kring 5 Mos 22:5
kommer man i jungfruföreningen fram till att en man bör vara en man och en
qvinna en qvinna och att bryta mot detta är det Herranom en styggelse. Om
kvinnan söker att inte mannens position och rättigheter och iakttaga hans skick
och hållning är detta alltid obehagligt och stötande. Kvinnan skall vara ärbart
och sedesamt klädd, som det anstår en blygsam qvinna och uppträda sådan
stilla och saktmodig. Detta levnadssätt leder till att hon blir älskad och Gudi behaglig.67
Jungfruföreningen söker bestämma en kvinnas bestämmelse, sällhet och
pligt. Karolina Tyberg ger svaret att om kvinnan gifter sig har hon sin bestämmelse där, förblir hon ogift så är hon mera fri, och har hon mera tillfälle att
hverka för herren, hvar och en har sin bestämmelse. Fröken Edberg menar det
handlar om att lyda och behaga Jesus inför Lammets bröllop. Diskussionen fortsätter och Maria Hedman undrar över kvinnor som predikar. Mamsell Zetterlund
ser det som något som mycket opassande, liksom fröken Edberg, som tycker
Gud skall verka genom hennes stilla vandel, medan Karolina Tyberg menar att
om Gud gett gåfvan därtill kan väl inte vi döma och det är ej män eller qvinnor
som döps, utan att de äro odödliga sjelar.68 När det gäller frågorna om sällheten
och plikten, så besvaras det i frälsningstermer. Det är genom att ge sitt liv till
Jesus i unga år som man når den största lyckan69 och det är en ung kvinnas pligt
att lefva helt för Herren och söka pryda Guds vår Frälsares lära i alla stycken.70
Kvinnorna i jungfruföreningen funderar dock på sina rättigheter i relation till
mannen. Man konstaterar att hennes ställning alltid varit undertryckt, ja, man
kan säga att hon blifvit slafviskt behandlad ända tills nittonde århundradet. Här
66 Jungfruföreningsprotokoll 1874-10-29/11-01; Ynglingaföreningsprotokoll 1879-02-09;
1879-02-23; 1880-01-25; 1880-02-08.
67 Jungfruföreningsprotokoll 1876-08-06.
68 Jungfruföreningsprotokoll 1879-02-02. Frågan om kvinnans talande togs även upp i
Jungfruföreningsprotokoll 1875-06-27 i relation till 1 Kor 14:34, men då betonades av
patron Lindegren att hon skulle vara underdånig och inte ta en position som Gud inte gett
henne.
69 Jungfruföreningsprotokoll 1877-08-19.
70 Jungfruföreningsprotokoll 1877-10-14.
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finns en spirande medvetenhet om kvinnofrågan, men man ser sig som kristna
kvinnor inte som förtryckta, utan nu deremot har kristendom, civilisation och
den mildrande lagstiftning mycket utvidgadt hennes ställning eller rättigheter.
Man ser förändringen i samtiden och ser inga större problem när det gäller kvinnans ställning, däremot höjs det ett varnande finger så att kvinnan inte missbrukar sin frihet. Och hon bör näst gudsfruktan vara sin man underdånig, söka
rätta sig efter hans vilja. Genom ett sådant handlingssätt undgår hon de stridigheter som så ofta förekomma i familjen bland äkta makar.71
En fråga som får ta två samlingar till förfogande 1878, är den som rör kvinnans förhållande till bildning och främst kvinnan ur de lägre klasserna. Man
formulerar den Är det nyttigt att en ung qvinna inom arbetsklassen inhemtar
verdsliga kunskaper äfven om hon icke har någon utsigt att komma att inträda i
en annan stelning i lifvet? Frågan uttrycker en viss spänning mellan det ideal
som finns av att världslig bildning är något gott och den risk högmodet alltid
utgör i tänkandet. Det finns också en konservativ hållning i rörande klassresor
inbyggd frågan, som skapar ett spänningsförhållande. Svaret blir att det är gott
att få lära så mycket som möjligt för alla, ty alt är nyttigt, att förverva kunskaper
är bettre än att sätta in pengar på banken. Kunskapen ses alltså som något gott i
sig och för alla. För kvinnan är den bra att ha för att kunna uppfostra barn, att
vårda helsan… sy sina kläder, stryka vel o.s.v. Huvudpoängen är att det är gott
och nyttigt. Det är mycket gott att kunna läsa och studera och inhämta kunskap
ur böcker och det är bra både för en själv och andra och det sjenker njutning derigenom att vi kunna sätta oss in i många saker. Man får dock inte läsa hela tiden och helt upptas av läsandet, utan måste först sjöta hvad man har sig ålagt,
men tag sedan vara på alla lediga stunder. När det gäller ställningen i samhället
skall vi vara nöjda i vilken stelning vi stå. Värdet ligger varken i kunskapen eller
ställningen, utan i vara naturlig i alt. En qvinnas prydnad är att vara renlig och
flitig.72 I det andra mötet där frågan diskuteras säger Pira sitt ja och Amen till
vad som tidigare sagts om kunskapen, ty kunskapen har ofantligt mycket verde.73
I jungfruföreningen söker man 1875 vid två på varandra följande möten definiera den unga kvinnans svaga punkter, genom att söka svara på frågan Vilka
är de brister som vanligen finns hos jungfrur och hur skall de avhjälpas? De
brister som tas upp är för det första att den unga kvinnan ofta talar om sådant
hon efteråt får ångra och därmed skadar sig själv och andra. Lösningen är att fly
till Jesus och i bön till honom söka den styrka och hjelp vi behöfva. Han kan
hjälpa till att tänka rätt och att säga det som är Guds vilja. Det andra som lyftes
fram är högmod och fåfänga… som nått en farlig höjd bland den nu uppväxande
ungdomen. Det tar sig uttryck i att man vill ha granna kläder, och tycka sig något vara. Man skall inte se till det yttre och man frågar sig: Hvar finns guldet Jo,
71 Jungfruföreningsprotokoll 1875-10-03.
72 Jungfruföreningsprotokoll 1878-04-28.
73 Jungfruföreningsprotokoll 1878-05-12.
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under den svart gråa jordytan.74 Utifrån Ordsp karaktäriseras en god kvinna som
renlig, flitig, god och ödmjuk. Hennes uppgift är att göra hemmet trefligt och
uppfostra barnen i tukt och Herrens förmaning.75
På samma sätt som man definierar var risker och brister finns söker man
ringa in de positiva sidorna. Man ställer frågan Hvad kan vara en Jungfrus
största prydnad? Svaret blir försynthet, men ytterst är det så att Kristus är
hvarje menniskas högsta prydnad.76 Vid ett annat tillfälle säger man att hon bör
vara undfallande, hjertlig, vänlig och tillmötesgående mot sina föräldrar… vara
tacksam och ej knota och detta förhållningssätt motiveras med ett hot ty förr eller sednare vaknar man för det onda man tillfogat sina föräldrar och då blir det
förfärligt. Vidare är hon pligtig att tala sanning och inte fördölja något.77 Andra
dåliga kvaliteer som kvinnan skall undvika är orenlighet, att vara oordentlig och
slösaktig, samt retlig mot sin man, och snäsig mot sina barn.78 Frågan är dock
inte så enkelt avklarad, utan man funderar vidare kring om påståendet att mannen är kvinnans huvud och om detta kan tillämpas på den ogifta kvinnan. Och
pastor Pira menar att eftersom det inte uttryckligen står att det gäller ogifta
kvinnor, kan ordet inte ha den giltigheten.79
När man i ynglingaföreningen skall se på sig själva och sin manlighet gör
man det oftast utifrån handlingarnas perspektiv. Man definierar manligheten
tydligt utifrån vad man gör, bör göra och inte skall göra som unga män. I frågan
Fyller ungdomen sin plats såsom samhällets prydnad? ligger en beskrivning av
vad de unga männen borde vara, men man relaterar frågan till det allmänna tillståndet i samhället och menar sig då möta en ungdom som vanligen lefver och
svär och uppför sig dåligare än oskäliga djur. Detta leder till den personliga
frågan Må vi se efter huru det är med oss och svara jag för mig och i för er. Det
handlar om att bedja Herren utrota allt som ej skall vara och söka pryda Guds
vår Frälsares lära i alla stycken. Diskussionen avslutas med att man konstaterar
att söndagsskolan det bästa sättet att förändra situationen. Den är nationens
hopp.80
Den personliga prövningen av ens liv återkommer i tre olika möten – en
gång vid två efter varandra följande möten och den tredje gången ett par år se-

74 Jungfruföreningsprotokoll 1875-04-18; 1975-05-02. Även Jungfruföreningsprotokoll
1876-08-06 tar upp samma fråga och ger samma svar. Fåfängan som tar sig uttryck i
ovisligt språk och bjefs. Lösningen är att söka Jesu exempel och först söka Guds rike. I
Jungfruföreningsprotokoll 1879-07-20 och 1879-08-03 behandlas frågan om en ung
kvinnas värsta fiender och svaret är Djävulen och köttet och lösningen är att hålla sig till
Jesus och hans vilja.
75 Jungfruföreningsprotokoll 1875-07-11.
76 Jungfruföreningsprotokoll 1876-07-09.
77 Jungfruföreningsprotokoll 1877-01-07.
78 Jungfruföreningsprotokoll 1875-07-11.
79 Jungfruföreningsprotokoll 1878-10-13.
80 Ynglingaföreningsprotokoll 1880-12-28.
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nare. Man frågar sig: Hafva vi, några dåliga vanor i vårt ynglingalif?81 De dåliga vanorna som finns hos de kristna noteras och är bl.a. att göra sig till i den
kristna gemenskapen. Och man kontrasterar det med att säga att det är best att
vara naturlig och ej göra mer än man kan gå ut med. Man konstaterar att det är
svårt att bli av med ovanorna, men att ett sätt är om de kristna har förtroende för
varandra och kan säga till varandra även om det nog kan svida till.82 När
diskussionen upptas nästa gång börjar man med en ovana som ingen är fri
ifrån… köttets begärelse. Lösningen på denna ovana och alla andra är Jesus!
Nästa ovana är Ögonens begärelse och ett högfärdigt leferne. Man fortsätter
med att nämna häftigt humör, skryt, högmod, förtal och Tobak och segarer, som
inte är till någon nytta, blott till att förstöra penningar med. Lösningen är att
ungdomen bildas i unga år.83 Vid det tredje tillfället vill C Pettersson hävda att
prata och skratta och föra gyckel är en dålig vana. Även om det kan vara så
ibland, vill G. Andersson inte riktigt kalla det osed att vara munter och glad,
däremot ser han att tugga snus, tobak eller röka som något som Gud vill frälsa
oss ifrån. Pettersson kontrar med att dessa inte är något större hot, men att
springa om nätterna efter flickor m.m. det är ett allvarligare problem. Man
kommer fram till att varje osed är allvarlig nog och att man som bröder i Kristus
borde kunna tillrättavisa varandra.
Ynglingarna söker även definiera vad som är eftersträvansvärt. Hvad bör en
yngling mest önska sig?84 och Söker en yngling efter lycka och njutning?85 Blir
viktiga frågor när man skall söka beskriva sin identitet som ung kristen man.
Den senare frågan besvarar man med ett enhälligt ja, men man kontrasterar sedan den varaktiga lyckan i Kristus med lyckan i ”världen”.
Det förnämligaste är att söka Herren o finna honom, men det är icke nog dermed. Jesus har kallat oss icke att stå på fåfänglighetens torg, utan att vara verksamma. Många söka ej med allvar att göra andra lyckliga. Har vi stannat för
Herren, bör vi söka att göra godt i den mån som han gifer oss nåd till.86

När det gäller frågan om en ung mans önskningar, får man önska sig ära, rikedom, anseende och ett godt namn, ty att hafva detta är ju en god sak. Men före
detta står gemenskap med Herren, så att han må älska, lyda och tjena honom i
alla stycken och i allt förherrliga hans namn. Någon protesterar mot att önska sig

81 Ynglingaföreningsprotokoll 1880-03-21; 1880-05-04. I Ynglingaföreningsprotokoll
1882-04-14 lyder frågan Hafva vi såsom unga män några dåliga seder i vårt lif? Hvilka är
de?
82 Ynglingaföreningsprotokoll 1880-03-21.
83 Ynglingaföreningsprotokoll 1880-05-04.
84 Ynglingaföreningsprotokoll 1880-12-12.
85 Ynglingaföreningsprotokoll 1880-06-27.
86 Ynglingaföreningsprotokoll 1880-06-27.
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rikedom, men de flesta säger att vi får önska oss allt av Gud, därför att önska sig
är mänskligt och något som hvar och en gör.87
Laxholm sammanfattar och generaliserar synen på det manliga och kvinnliga
med följade illustration88:
Jungfrulighet
personlighet/blygsamhet

Manlighet
karaktär/duglighet

GUDS ORD
ärlden

VARA

GÖRA

världen

Bilden visar på den centrala relationen till Gud och Bibeln som är utgångspunkten, liksom
motpolen som finns i ”världen”. Bilden visar också på att det i jungfruföreningen finns en
relation tillbaka till det personligt påverkbara, som i mycket saknas i ynglingaföreningen. Här
håller man det på litet avstånd genom sin betoning på att göra. I ynglingaföreningen är idealet
utagerande i en offentlighet, medan det i jungfruföreningen presenteras ett ideal som är privatiserat, stilla och passivt.

13.4.2.4.6. Om frälsning och evangelisation
På det stora hela verkar det som den kristna tron är självklar för ungdomsföreningarna. Som vi såg när det gällde de läromässiga och teologiska frågorna, får
de inte stort utrymme, inte heller frågor rörande frälsningen är särskilt rikt förekommande, men vid några tillfällen kommer sådana frågor upp i de båda föreningarna. Vid ett tillfälle diskuterar ynglingarna Hvad är evangelium; och hvad
verkar det? Frågan får ganska litet utrymme och besvaras först med en översättning av ordet, att det är ett ljuvligt och glatt budskap, sedan citeras några bibelord bl.a. att det är en Guds kraft till salighet, samt att det är ett fångstredskap
som förer själarna på Jesus, som är grunden för vår salighet. Slutligen säger
man att det är en lära om Kristus och att den enligt missionsbefallningen skall
predikas i hela världen.89 Man tar också upp frågan Hvad tjänar det till att tro
evangelium? och hamnar i en diskussion om hur man skall presentera detta för
andra. Man säger att man skall lyfta fram friden, lyckan och glädjen. Någon bejakar också att man kan sätta sig in i hur fritänkare tänker, utan att behöva vara
rädd för det eller se det som skadligt, medan andra menar att det är best att låta
bli sådant. Debatten blir ganska häftig kring frågan om fritänkeriet och man anar
en viss rädsla hos en del av debattörerna.90
87
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Ynglingaföreningsprotokoll 1880-12-12.
Laxholm 2004, s. 92.
Ynglingaföreningsprotokoll 1880-06-27.
Ynglingaföreningsprotokoll 1879-01-26.

Denna rädsla, oro eller osäkerhet kan man även ana i några andra frågor som
rör frälsningen: På hvad sätt skall jag pröfva om jag har rätt och saliggörande tro
för att icke gå miste om det eviga lifvet?91 och Står en yngling i fara att gå bort
ifrån Herren, och hvad är orsakerna?92
När det gäller frälsningen är den som sagt oftast självklar, liksom uppdraget
att föra tron vidare. Det är som vi såg ovan ett av föreningarnas huvudsyften att
vara evangeliserande. Frälsningen skall föras vidare och man samtalar om hur
detta kan ske; Kunna vi göra något för att vinna dem, som en gång varit Guds
barn, men vändt åter till verlden. Och om så är, huru böra vi förhålla oss?93 och
varför det inte sker; Hvilka äro för närvarande de största hindren för kristendomens utbredande?94 Och Hvilka äro de bindande orsaker till att en ung man icke
alltid kan låta sitt ljus lysa för verlden?95
I jungfruföreningen är man övertygad om att Gud vill använda alla kristna
som ett medel i Hans hand i evangelisationsarbetet. Man skall söka upp människorna och tala med dem om Guds kärlek. När människor kommit till tro har de
äldre ett ansvar att ta hand om de nyomvända.96 Samma övertygelse finns även i
ynglingaföreningens fråga om hinder för lysandet i världen, där det förutsätts att
de kristnas ljus skall lysa. Det som hindrar ljuset är framförallt synden. Man
betonar också att det inte alltid är genom orden som man lyser mest, utan ofta
genom gärningarna.97 I jungfruföreningen ses de största hindren vara de kristnas
tröghet och lickgiltighet för guds ord och bönen, samt kallsinnighet och sömnaktighet.98
13.4.2.4.7. Om bildning och hälsa
Som vi sett tidigare funderade jungfruföreningen kring frågan om det var rätt för
en ung kvinna ur arbetarklassen att söka kunskap och bildning. Man svarade i
stort sett med ett enhälligt ja. Och frågan om bildningen kommer upp vid ett
antal tillfällen i jungfruföreningen. Man frågar sig Hvad är bildning och huru
kan den erhållas?99 och Vad kan vara bästa sättet att erhålla god bildning,
fordras därtill särskild lärdom?100 Den definition som ges av ordet bildning är
följande:
Med bildning menas att bilda eller forma efter något visst mönster. Någon fullständigt bildad menniska har aldrig funnits. Endast en nämligen Jesus Kristus.
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Jungfruföreningsprotokoll 1879-01-26.
Ynglingaföreningsprotokoll 1880-06-27.
Jungfruföreningsprotokoll 1877-07-08.
Jungfruföreningsprotokoll 1879-01-05.
Ynglingaföreningsprotokoll 1880-09-19.
Jungfruföreningsprotokoll 1877-07-08.
Ynglingaföreningsprotokoll 1880-09-19.
Jungfruföreningsprotokoll 1879-01-05.
Jungfruföreningsprotokoll 1876-11-26.
Jungfruföreningsprotokoll 1875-12-26.
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Den som söker att likna Honom, kommer närmast den sanna bildningen. Ty han
ensam hade hög grad alla de goda egenskaper som tillhöra den sanna bildningen.101

Man tolkar alltså bildningen som något i högsta grad kristet. Jesus är den mest
bildade och bildning måste därför knytas till honom och att bli lik honom. Efterföljelse och lärjungaskap blir med denna definition likställigt med bildning. De
medel som då blir de främsta för bildning är att flitigt läsa bibeln och bedja.
Även om detta är bildningens centrum begränsar sig inte bildningen till detta,
utan man innesluter och inkorporerar införskaffandet av annan god kunskap i sitt
bildningsbegrepp, vilket innebär att man kan erhålla bildning i hemmet, i skolan
och genom goda böckers läsande, samt genom det sällskap man välger. Uppfostran ses som grunden för god bildning Men det är mycket svårt för en yngling
eller jungfru att erhålla god bildning, som växt upp i ett hem der råhet och
okunnighet [är] rådande.102
När det gäller hälsofrågor var detta liksom bildningen ett av Pastor Piras favoritområden. I föreningarna kommer det till uttryck vid två tillfällen.103 Skola vi
vårda helsan?104 och Hvad är det, som förstör ungdomens helsa?105 När man i
jungfruföreningen behandlar frågan om hälsan börjar man med att låta lärarinnan mamsell Zetterlund läsa ur en bok om hälsa, vilken lyfter fram vikten av
frisk luft, rent vatten, sund föda, samt att hålla sin kropp ren. Därpå talar Pira
om bleksot som ett stort problem bland kvinnor och anger symptom. Därefter
talar han om vikten av renlighet, för att övergå till det skadliga i att dricka kaffe.
Han kommer med följande råd: Om du äntligen skall hafva kaffe på eftermiddagen då bör du bryta i rågbröd så är det ej så skadligt. Dock är det sorgligt att
man förr skall försaka helsan än kaffet. Pira slutar sitt hälsoföredrag med en
kryptisk anspelning:
Så är det efven en hemlig synd som serskilt minerar helsan. Jag tror ni veta
hvad jag menar.106

När ynglingaföreningen definierar vad som är skadligt för hälsan, listar man ett
antal laster, som man ser som hälsovådliga. Det är Dryckenskapen, frosseri och
otukt, som kan leda till sjelfbefläckelse som sänker menniskan i en för tidig död.
Hälsan förstörs också genom begagnandet av narkotiska ämnen, genom för
trånga kläder, förkylning, känslotryck och vrede. Gång på gång upprepas dryckenskapen och otukten i samtalet som det mest skadliga för hälsan. Efter en lång
101 Jungfruföreningsprotokoll 1876-11-26. Liknande men mer kortfattad definition finns i
Jungfruföreningsprotokoll 1875-12-26.
102 Jungfruföreningsprotokoll 1876-11-26. Ordet är saknas i texten.
103 Se kap 7 ”Pastor Pira”.
104 Jungfruföreningsprotokoll 1878-03-17.
105 Ynglingaföreningsprotokoll 1878-10-06.
106 Jungfruföreningsprotokoll 1878-03-17.
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diskussion om syndens påverkan på människans hälsa, avslutas diskussionen
med ett påpekande om att man bör begagna sig av nådagåfvorna… Ljus, Watten,
och Luft. Nödvändigheten av att tvätta sig regelbundet lyfts fram, minst två
gånger i veckan bör det ske.107
13.4.2.4.8. Om allmänmänskliga frågor och de som rör samhället och människorna utanför församlingen
Jungfruföreningen berör i stort sett aldrig frågor som rör förhållanden och människor utanför församlingen. När man berör frågor som rör ”världen”, är det alltid relaterat till den egna situationen och hur man skall förhålla sig i relation till
denna yttre verklighet. Utifrån Kol 4:5–6 frågar man hur man kan vandren visligt med dem, utantill äro108, vid ett annat tillfälle är det Rom 12:2 som är
utgångspunkten för frågan vad som är innebörden av orden hållen eder inte efter
denna världen,109 och vid ett tredje samtalas utifrån 1 Thess 4:5–6 om huru skall
vi uppföra oss för att… inte älska världen?110 I jungfruföreningen är alltså ”världen” det som finns utanför och som man egentligen inte skall bry sig så mycket
om. Det finns där och man kommer att möta dessa människor och då gäller det
att göra det på rätt sätt, men man skall egentligen inte ha någon verklig relation
till dem och definitivt inte låta sig påverkas av dem.
Det vill synas som om ynglingaföreningen har ett något mer öppet förhållande till ”världen” och samhället än jungfruföreningen, även om man också
drar tydliga gränser mot ”världens” människor. Dessa skall man inte befatta sig
med,111 och ”världen” är ett ständigt hot genom sin dragningskraft på även de
kristna.112 Man sätter sig som kristna vid några tillfällen i relation till samhället.
Vid ett tillfälle ställs frågorna Är sann kristendom samhällets upplösning? Eller
kan sedlighet och moraliska hänseenden befrämjas af densamma? Man inleder
med att ta judarnas bibliska historia som ett exempel och säger att det var kristendom (sic!) som höll dem ihop. Därefter görs jämförelsen mellan kristna och
hedniska länder, vilken självklart utfaller till de kristna ländernas fördel, utan att
man behöver ta fram ett enda exempel. Sedan följer en diskussion, där två
aspekter av den baptistiska självförståelsen och mentaliteten kolliderar med varandra. August Larsson hävdar kristendomens nationssammanhållande funktion:
Då, som Kristendomen kommer in i ett samhälle hålles det tillsammans o det är
just kristendom, som håller… nationer tillsammans, vore ej sann kristendom
skulle ej någon nation kunna hållas tillsammans. En slags kristendom finns som
upplöser och det är den gamla formela kristendom och hade denna kristendom
107
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Ynglingaföreningsprotokoll 1878-10-06.
Jungfruföreningsprotokoll 1875-03-21.
Jungfruföreningsprotokoll 1875-08-08.
Jungfruföreningsprotokoll 1875-?-?
Ynglingaföreningsprotokoll 1879-05-18.
Ynglingaföreningsprotokoll 1880-11-28: Hvilka äro orsakerna hvarför så många återvänder till verlden, som en tid vandrat med Herran?
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fortsatt så ha troligen samhällena gått under, men Herran kom emellan och
ändrade riktningen..113

Larsson hävdar kristendomens sammanhållande funktion, men måste tillägga
utifrån sin baptistiska synvinkel att det är den sanna kristendomen som är samhälleligt uppbygglig. Den gamla statskyrkliga formella har inte denna egenskap,
utan skulle leda till samhällets undergång. Här är två arv konkurrerande, dels
den uppfattning som var allmän i det svenska tänkandet att Sverige var en kristen nation och att det var kristendomen som höll samman nationen, dels den
baptistiska kyrkokritiska tanken att statskyrkan var avfallen. Han gör ett försök
att hävda båda samtidigt och ser därför baptismen som lösningen, som den nya
sanna sammanhållande kristendomen.114 Mot detta synsätt vänder sig And.
Andersson med ett mer utpräglat baptistiskt:
Wi ha hört talas om ett annat slags kristendom nemligen den förmäla, men den
vill jag inte kalla kristendom ty endast sanning består i längden och det, som
icke är sant upphörer snart. På ett vis kan det väl sägas vara upplösning ty en,
som blir väckt och troende på Gud öfvergifver verlden o sluter sig till församlingen och det är godt.115

Andersson betonar mer uppbrottet från statskyrkan och ”världen”. Han vill inte
kännas vid att statskyrkan skall kallas kristen, utan det är endast de väckta och
troende som står för sanningen. Därigenom blir revolten mot den bestående ordningen nödvändig och kan kallas nödvändig upplösning. Larsson svarar att sann
kristendom kan inte upplösa ett samhälle. Hans argument är att om alla blev sant
troende skulle samhället inte alls upplösas utan tvärtemot sammanhållas. Och
även om inte alla skulle bli troende så innebär det att vara troende att vara mera
noggrann och aktsam än hvad verldens barn i allmänhet äro. Lösningen är att
alla blir kristna och vad som fordras är kristendom i hjertat och därigenom
kommer ondskan att försvinna och sedligheten segra. I detta kan de två debatttanterna enas. Med fokus på det sedliga handlandet, ser båda det nödvändiga i
att människor blir kristna och fokus lämnar de mer principiella frågorna om
baptistförsamlingens identitet nu är en minoritetsidentitet. Måste församlingen
motarbeta det etablerade samhället eller en församling som skall engagera sig i
samhället för förändring? Den gemensamma ståndpunkten blir att skall förändring ske måste det ske genom att människor kommer till tro, även om utbildning
kan bidra något. Man konstaterar att osedlighet och okunnighet hör ihop och
lärdom och bildning gör sedliga menniskor, men äfven okunniga kunna vara
sedliga och då fordras att de äro sanna kristna om sedlighet skall vara vad det

113 Ynglingaföreningsprotokoll 1880-10-17.
114 Ynglingaföreningsprotokoll 1880-10-17.
115 Ynglingaföreningsprotokoll 1880-10-17.
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är. Här krockar bildningsidealet med väckelseidealet och man får inte riktigt
ihop det.116
Vid ett annat tillfälle funderar man kring Hvad inflytande kan ynglingaföreningen hafva på samhället? Man har samma spänning som i den tidigare diskussionen att hantera. Vilken är relationen till samhället runt omkring? Någon menar att i och med att föreningens syfte är att vinna själar för Herren är det till så
direkt nytta för kommunen. Inflytandet är ej medelbart utan omedelbart. Ett område som tas upp där föreningen kan ha inflytande är att de lär sig ordning och
reda vid sina möten. Ingen pratar i munnen på någon annan, man håller sig till
ämnet o.s.v. till skillnad från de byamöten som hålls runt om i socknen. Man kan
också samla in pengar till förmån för de fattiga i kommunen och verka för insigt.117
Vid några tillfällen berör man i ynglingaföreningen frågor i allmänmänskliga
termer, såsom Hvad är det som gör menniskan olycklig och vad är det som gör
henne lycklig?118 och Hvad är det som menniskorna försumma?119 När de båda
frågorna skall besvaras besvaras de soteriologiskt. Lycka och olycka förstås i
termer av frälsning och synd. När det gäller försummelsen förstås den i samma
diskurs. Man måste först indela menniskorna i två klasser, Trogna och Otrogna.
Hos de otrogna är den enda viktiga försummelsen att de inte tagit emot frälsningen. Hos de trogna kan man lista ett antal synder som kan ses som försummelser: att inte fullgöra sina plikter och att använda sina pengar slarvigt, att inte
lära sig ett yrke, att inte ta hand om sin hälsa o.s.v. Den allmänmänskliga frågan
avklaras snabbt och man övergår sedan till att tala om de egna handlingarna.

13.5. Avslutande analys
13.5.1. Identitetsfrågor
13.5.1.1. En sammanhållen identitet
Genomgången av det stora antalet frågor som behandlas i ungdomsföreningarna
visar att den identitet som finns i Askers baptistförsamling vill vara ”comprehensive”120, en sammanhållen helhet. Det finns inget område i livet som inte kan
infogas och påverkas av den kristna tro som föreningarna står för. Det är t.o.m.
så att alla områden skall påverkas av tron. Det må handla om att sätta in pengar
på banken, arbete på söndagen eller bön och bibelläsning, frågor om manligt och
kvinnligt eller om hälsa, allting är inordnat och underordnat den kristna livsförståelsen. Frågor som bildning och hälsa, som är allmänmänskliga och trender i
samtiden, ”kristnas” och ses som sanna uttryck för den bibliska kristendomen.
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Samtidigt som de inkorporeras omtolkas de även i bibliskt moraliska termer, där
andligt, själsligt och kroppsligt påverkar varandra.
Den kristna tro, som ungdomsföreningarna står för, förutsätter en helhetssyn
på livet som kristen. Alla olika delar av livet är underordnat den kristna livsförståelsen och detta är det raster, vilket fungerar som bedömningsmönster för rätt
och fel. Den kristna teologin är i föreningarna en självklarhet. Dess sanning ifrågasätts inte och inte ens dess teoretiska innehåll får någon avgörande roll i föreningarnas diskussioner, däremot är teologin alltid närvarade som odiskutabel
referenspunkt. Teologin är en biblisk teologi. Bibelordet har auktoritet och gör
därför anspråk på lydnad. En filosoferande teologi utanför den upplevda uppenbarelsen i Bibeln saknas fullständigt.
De områden som inte är förenliga med den kristna identiteten måste man, i
stället för att inkorporera i den kristna tron, exkludera. De icke acceptabla områdena eller företeelserna är att karaktärisera som synd och synderna skall man fly
ifrån eller bekämpa.
13.5.1.2. Identitetsförmedlande institutioner
Syftet med ungdomsföreningarna skulle i identitetstermer kunna uttryckas som
att föreningarna vill vara identitetsskapande, identitetsförmedlande och identitetsstärkande. I och med det evanglisatoriska syftet, att man önskar föra människor till en personlig baptistisk omvändelse och tro, skulle syftet gentemot de
medlemmar som ännu inte nått dit vara identitetsskapande. Man önskar att människor skall bli kristna och få en kristen identitet. Målet med identitetsskapandet
är ett identitetsbyte, där den nya kristna sammanhållna helhetsidentiteten accepteras och införlivas i den nyomvändas tänkande.
Samtidigt innebär föreningarnas andra syfte att vara en miljö för fostran till
kristna män och kvinnor, att identitetsförmedlingen och identitetsstärkandet är
en fortgående process. Föreningarna skapas för att vara den institution i vilken
denna process kan fortgå. Genom föreningarnas verksamhet pågår ett ständigt
pågående identitetsarbete i församlingen. Institutionerna blir bärare och förmedlare av synsätt och värderingar.121
13.5.1.3. Markörer och motmarkörer
13.5.1.3.1. Bibeln
Föreningarnas hela verksamhet genomsyras av Bibeln. Vid varje tillfälle läser
man hela kapitel ur olika bibelböcker. Man läser gemensamt och systematiskt.
En mängd av diskussionsfrågorna är direkt kopplade till tolkning och förståelse
av speciella bibelord. Inte minst diskussionerna präglas av hänvisningar till olika
bibelsammanhang. Alla anges inte, utan ibland konstateras det endast att en
mängd bibelord fanns med i samtalet. Att vara biblisk är detsamma som att vara
121 Svensson 1997, s. 47-48.
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sant kristen. Att vara kristen är att läsa, lyssna och lyda Guds ord, ty Bibeln är
just Guds eget ord. I föreningarna diskuterar man aldrig bibliologi eller ens hermeneutik, utan Bibeln har sin plats och det är ingen som någonsin kommer på
tanken att ifrågasätta den. En sak som kanske kan peka på Bibelns totalt självklara ställning som sanningsförmedlare är att till den finns ingen självklar motpol. Oftast går det att till de positiva markörerna hitta en kontrasterande negativ,
men när det gäller Bibeln finns det ingen självklar sådan.
Målet för föreningarnas verksamhet skulle kunna uttryckas som att man söker återupprätta den bibliska kristendomen i den egna gemenskapen, att det liv
som beskrivs på Bibelns sidor skall bli utlevt av dem själva i deras egen samtid.
13.5.1.3.2. Livet
Den viktigaste markören som kommer fram är det rätt levda livet. Bedömningen
av en sann kristen sker säkerligen inte utan hänsyn till teologi, men i källmaterialet som rör ungdomsföreningarna, är det utan tvekan olika positiva och negativa ingredienser i det levda livet som gör att man kan avgöra tillhörighet. Synliga karaktärsdrag och konkreta handlingar är det som visar tillhörighet eller
utanförskap. Utifrån materialet skulle det inte vara svårt att upprätta en ganska
lång syndakatalog på beteenden som inte hör hemma hos sanna kristna.
13.5.1.3.3. Kontraster
Det finns som sagt ett antal tydliga markörer på tillhörighet med motsvarande
negativa markörer för utanförskap. Man skapar en stereotyp dualism för att tydliggöra det egna och tillhörigheten och avgränsa sig mot det andra.
Sann kristendom-falsk kristendom. I föreningsmedlemmarnas medvetande finns
det en tydlig medvetenhet om sann respektive falsk kristendom. Den sanna är
den frikyrkligt baptistiska och den falska är den statskyrkliga.
Kristendom-”världen”. Kristendom sätts inte bara i motsats till falsk kristendom, det sätts också i motsats till ”världen”. I denna dualism står kristendom för
allt gott i samhället. Det må vara minskat förtryck av kvinnan, sedligheten, judarnas gammaltestamentliga historia eller nationens bevarande, allt är uttryck
för verklig kristendom.
Trogna-otrogna. Människor kan delas in i dessa två grupper. Trogna är synonymt med personligt troende kristna som lever som man bör göra. Otrogna blir
de andra.
Sedlighet-osedlighet. Sedlighet är ett tecken på ett sant kristet liv, osedlighet
däremot är något förskräckligt. Sedlighet och osedlighet gäller främst de sexuella och relationsmässiga områdena, men kan även gälla beteenden i allmänhet
och bli en beteckning på allmänt syndigt leverne.
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Lycka-olycka. Paret kommer upp till diskussion ett antal gånger och det definieras i stort sett alltid och av alla i soteriologiska termer. Frälsning ger lycka och
världsligt liv ger olycka.
Kunskap-okunskap. Även dessa begrepp definieras först och främst i soteriologiska termer, ty ytterst är kunskap en kunskap om evangeliet om Jesus Kristus.
Kunskap och okunskap kan sedan, utifrån detta, definieras i termer av bildning,
sedlighet o.s.v.
13.5.1.3.4. De frånvarande markörerna
Inte vid något enda tillfälle nämns dopet i någon fråga. Denna baptismens huvudmarkör finns inte med i materialet från ungdomsföreningarna. Med syftet att
leda människor till en baptistisk tro och en baptistisk identitet kan man tycka att
det någonstans i materialet skulle finnas hänvisningar eller undervisning om dopet, men icke. Är det ännu en teologisk sanning så självklar att den aldrig ens
behöver förmedlas vidare? Förmodligen är det så, då det ständigt döps unga
människor i Askers baptistförsamling. Att komma till personlig tro innebär i
sammanhanget också förmodligen, utan större eftertanke, att också låta döpa sig
på baptistiskt vis.
Det andra som man kan sakna i diskussionerna är minoritetsidentiteten och
känslan att vara förföljd. Förmodligen beror detta på att de bevarade protokollen
är från en tid när baptismen i Asker blivit tämligen accepterad och motståndet
inte alls lika uttalat och uppenbart. Församlingen har också växt och är inte
längre liten och obetydlig, utan börjar bli en samhällskraft att räkna med i socknen.

13.5.2. Mentalitetsfrågor
13.5.2.1. Öppenhet för något nytt
Själva förekomsten av ungdomsföreningarna och dess form är ett uttryck för en
öppenhet för något nytt. Att man väljer att organisera sig i en gemenskap där
alla, i alla fall i teorin, har lika värde och samma rätt att uttala sig är nyskapande.
Allas rätt att uttrycka sin åsikt och sin förståelse av bibelordet ses t.ex. som
mycket problematiskt av kyrkoherde Hedström.122 Den form som samlingarna i
ungdomsföreningarna har är något revolutionerande i jämförelse med den förhållandevis auktoritativa pedagogik som var företrädd i landets skolor. Denna
öppenhet är grundad i den soteriologi som baptismen företräder, där individen
och hennes fria val betonas. Individualismen får sitt kollektiva uttryck i föreningsväsendet med sina demokratiska premisser.

122 Rapport till Prästmötet från församlingen1885, s. 6-7.
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Öppenheten för det nya visar sig även delvis i de frågor som tas upp. Det
bildningsideal som finns företrätt i föreningarna är exempel på detta. Bildning
och kunskap ses inte bara som något som skall vara tillgängligt för en överklass
eller en elit, det gäller inte bara dem som kan ha nytta av det i sitt arbetsliv. Det
är något som alla som har möjlighet skall försöka skaffa sig. Det har fått ett
värde i sig att vara bildad och inte endast för att kunna fullgöra vissa samhälleliga plikter eller funktioner. Vissa medlemmar vågar t.o.m. öppna sig för att läsa
böcker vilka är skrivna inte bara av kristna, utan också av fritänkare.
På liknande sätt är det med hälsofrågan, som också görs till en allmän egendom. Alla bör tänka på sin hälsa, sin hygien och sin kost. Det är inte längre bara
en fråga för de privilegierade i samhället att hålla sig frisk och ren, utan en möjlighet för alla.
Även när det gäller synen på kvinnans ställning kan man se början till en
spricka i den patriarkala fasaden. Här är det inte lika genomgripande och tydligt
som i de övriga två fallen, men man ställer frågor som i vart fall visar att man
börjat förändra sin syn. Själva förekomsten av en jungfruförening är i sig ett
tecken på förändringsvindarna. Att de unga kvinnorna får samlas och uppmuntras till att samlas för att föra samtal kring frågor som de själva formulerar är i sig
något av en revolution. Sedan berör man frågan om kvinnans begynnande frigörelse och hennes relation till mannen, till bildning och till arbete. Man funderar
också på kvinnas roll som predikant, utan att komma fram till ett enkelt och entydigt fördömande förbud.
13.5.2.2. Bevarare av det gamla
Samtidigt som föreningarna står för en öppenhet för en hel del nya tankar, är
man även i vissa avseenden en tydlig bevarare av det gamla. Den moral och de
kännetecken man drar upp för ett dygdigt och rätt liv är inte särdeles revolutionerande eller nya. Här är det istället så att man står för en moraluppfattning som
inte egentligen skiljde sig från samhället i övrigt. Markeringen mot dryckenskapen var allmän och av gammalt datum även i Asker. Samma sak gäller synen på
sexualitet före och utom äktenskapet, sant synen på dåligt tal och svordomar.123
De kristliga dygder som lyfts fram för män respektive kvinnor är inte heller nya,
utan är de som fanns eller nyligen hade funnits i det samhälle där baptistförsamlingen befinner sig. Baptistförsamlingen och dess ungdomsföreningar blir i så
motto en de gamla värderingarnas bevarare. Man konserverar kanske en del av
den kultur som är på utgående och förstärker vissa av de värderingar som redan
finns företrädda.
Konservatismen gör att det samtidigt som det finns en öppenhet för och plats
skapas för det nya, finns det också en osäkerhet och rädsla. Rädslan verkar särskilt tydlig i relation till jungfruföreningen där diskussionen verkar mer styrd
och kontrollerad av ledarskapet än i ynglingaföreningen. Konservatismen gör att
123 Se kap 5 ”Askers socken under 1800-talets andra hälft.”
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man inte ger föreningarna full frihet, utan viss social kontroll finns från ledningens sida.
13.5.2.3. Ideal och verklighet
Diskussionerna i föreningarna visar på en vilja till fungerande kristet liv, men
samtidigt på en spänning mellan ideal och verklighet, mellan tro och liv. Frågor
som Varför får Guds barn erfara så mycken oro och tvivel?124 och Är vår tids
kristenhet sådan som den var i apostlarnas dagar, om så icke är hvad hava vi att
göra?125 illustrerar denna konflikt, liksom jungfruföreningens alla ”Hurufrågor”. Laxholm konstaterar:
Liksom Jungfruföreningen har man i Ynglingaföreningen samma kamp att
kämpa, samma spänning mellan tro och liv, ideal och verklighet. Skillnaden
finns i sättet att leva i denna dualism. Kanske kan man säga att det sker en förskjutning i frågeställningen där tyngdpunkten flyttas från funktion till förmåga/oförmåga. De unga männen lever i samma skapelse- och världsordning
men med en annan självklart given plats som varken de själva eller någon annan
i samtiden ifrågasätter. Funktionen finns given men förmågan att utföra sitt värv
utsätts för påfrestningar av yttre och inre slag.126

Man vill komma tillrätta med den upplevda konflikten mellan den egna verkligheten och den bibliska. Man söker hitta lösningarna för att få de två bilderna att
bli samstämmiga.
13.5.2.4. Tillhörighetens trygghet och rädslan att hamna utanför
En andra spänning som finns i föreningens alla frågor är den trygghet det är att
tillhöra församlingen, som ett uttryck för den sanna kristendomen och risken att
hamna utanför. Man markerar tydligt gränserna och därmed vet man att man är
innanför. Samtidigt innebär den upplevda spänningen mellan ideal och verklighet att man blir osäker på om man verkligen kan vara säker på tillhörigheten och
innanförskapet. Många frågor handlar ju just om tillhörighetens gränser och i
och med detta finns också osäkerheten uttryckt.

124 Ynglingaföreningsprotokoll 1878-10-28.
125 Ynglingaföreningsprotokoll 1879-03-09.
126 Laxholm 2004, s. 89.
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14. Identiteten
I och med det här och det följande kapitel har vi nått fram till punkten, när det är
dags att strukturera, sammanfatta, dra slutsatser, diskutera och tydliggöra undersökningens resultat. Syftet med dessa kapitel är att söka visa identitetens och
mentalitetens innehåll, konstruktion, kontinuitet, förändring, exklusionsgrad och
uttrycksformer m.m. i den lokalhistoriska frikyrkokontext som utgörs av Askers
baptistförsamling. Förutsättningar för analysen i dessa kapitel finns dels i den
teoretiska ramen, som presenterades i kapitel 1 och den fördjupning och de
verktyg som presenterades i kapitel 2, dels i det historiska materialet som presenterats i del II och III.
För att undvika alltför mycket upprepningar i dessa slutkapitel, väljer jag här
att sammanföra, sammanfatta, återge och hänvisa till det som presenterats tidigare, och inte till detaljer i primärmaterialet. Hänvisningarna här blir alltså
främst till de tidigare kapitlen och dess innehåll och inte till specifika protokoll
och texter. Det betyder inte att slutsatserna inte bygger på primärmaterial, utan
detta ligger självfallet till grund för alla slutsatser, men för de mera specifika
hänvisningarna hänvisas oftast till notapparaten i de tidigare kapitlen. Förs ny
information in som inte återgivits i de tidigare kapitlen, eller vid direkta citat,
finns självklart dess ursprung redovisat i detalj. Tanken är att framförallt presentera den helhetsbild, som de olika delkapitlen tillsammans tidigare inte kunnat ge. Genom att nu föra samman de olika stråk och fragmentariska bilder som
blivit tydliga i de tidigare kapitlen, kan vi nu besvara de frågor som rör Askers
baptistförsamlings identitet och mentalitet.

14.1. Identitetskonstruktion
Att vi i det följande talar om identitetskonstruktion är i det närmaste ett understatement, eftersom församlingen har ett startdatum. Identiteten kan därmed inte
vara något som bara finns helt plötsligt, utan konstrueras tillsammans av de
människor som utgör Askers baptistförsamling i relation till dess historiska
kontext. Det är faktiskt så att identitetskonstruktionen hos Askers baptistförsamling börjar redan innan församlingen bildas den 9 december 1858. Året före församlingsbildandet kännetecknas av andlig verksamhet både från inomkyrklig
luthersk och från separatistisk baptistisk sida. Anders Franzén berättar hur det
bland en stor grupp människor, främst ungdomar, pågår diskussioner om religiösa frågor, inte minst dopfrågan. För de människor som kom att utgöra de första medlemmarna i baptistförsamlingen påbörjas här identitetskonstruktionen på
en individuell nivå, som sedan tar sig kollektiva uttryck i det som blir den gemenskap som är Askers baptistförsamling. Den personliga kampen med bl.a.
dopfrågan och det uppbrott det innebär från den lutherska enhetskulturen är

271

självklart något som man sedan tar med sig in i processen, när man skall skapa
en identitet som kollektiv.1
När församlingen väl bildats börjar den gemensamma gruppidentiteten formas, en process som hela tiden pågår. Samtidigt finns det redan från början vissa
inslag i församlingens identitet som kan ses som grundläggande. När dessa
grundläggande inslag formats blir de svårföränderliga, just därför att de ses som
självklara och sådant som alltid funnits. Ett ifrågasättande av dessa blir svårt utifrån att ifrågasättandet upplevs som ett hot av den egna existensen och det egna
existensberättigandet.
In i processen med att skapa Askers baptistförsamlings identitet har de olika
personerna också med sig mer omedvetna och oreflekterade föreställningar. De
är en del av en kultur och ett samhälle, där vissa värderingar och en viss praxis
är självklar och rådande. Sådana saker tas mer eller mindre medvetet och självklart också med in i det som skall bli den lokala baptistförsamlingens identitetsskapande. Förmodligen är det mindre medvetet och mer självklart.

14.1.1. Den inre relationen – religiös identitet2
För att skapa en förståelse för Askers baptistförsamlings identitetsskapande
måste man till att börja med ta sin utgångspunkt i det som den själv, medvetet
och uttalat, tar sin utgångspunkt i. Att glömma bort församlingens uttalade självförståelse skulle leda fel, vara begränsande och ge en felaktigt skev bild av församlingens identitet. När församlingen skall förstå sig själv gör den det i religiösa termer. Man är Herrens troende och döpta församling i Asker. Det är startpunkten för den första protokollsboken och därmed det första uttrycket för församlingens identitet.
Identiteten konstrueras. Den skapas relationellt, därför att människan är dialogisk till sin karaktär.3 För Askerbaptisterna är detta i högsta grad sant. De ser
relationen till Gud som den som gör dem till vad de är. Gud är det stora Du till
vilken de relaterar sin existens. Denna relation ligger utanför vetenskapens åtkomst, men faktum kvarstår att församlingen i Asker ser den som verklig. Den
må vara fakta eller fantasi, verklig eller inbillad, men det är ingen tvekan om att
de lever i en övertygelse om dess realitet. I deras medvetande är det denna relation som påverkar deras syn på vilka de är. Identiteten blir religiöst och teologiskt motiverad. För dem utrycker påståendet att de är den troende församlingen,
både verkligheten hos och själva relationen.

1
2
3
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Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år”. Se särskilt Franzén 1888.
För diskussioner kring se Gutmann 2003, s. 15, 33, 40–41. Stier 2003, s. 70. Se även kap
2 ”Fördjupning och verktyg”.
För identitetens relationella karaktär, se Taylor 1999, s. 42–44. Ahlsmark ”Inledning” i
Ahlsmark 1997, s. 11. Sjöholm 1997, s. 143. Se även kap 2 ”Fördjupning och verktyg”.

14.1.1.1. Relaterande
För församlingen är Gud verklig och man relaterar till honom. Det realpresens
man förfäktar visar sig tydligast i den plats man ger bönen i sin verksamhet och
sina samlingar. Bönen uttrycker relationen till Gud och att det är möjligt att relatera och kommunicera med honom. Det verkar som det är regel att samlingarna inleds och avslutas med bön, vilket tydliggör den tro man har på Guds närvaro i församlingen.4
Benämningen på församlingens byggnad som ”bönhuset” markerar Guds
närvaro i församlingens gemenskap. Det är ett hus för bön därför att man tror att
Gud finns där när församlingen samlas. Han är där och han lyssnar.5
Det andra området där Guds realpresens blir tydligt är förhållandet till Bibeln
och predikandet. Om bönen beskriver församlingens kommunikation till Gud,
uttrycker Bibeln och predikandet utifrån Bibeln kommunikationen från Gud.
Bibeln är Guds ord. Det finns ingen tveksamhet om att det är Gud som talar genom Bibeln, både på det privata planet och i det offentliga sammanhanget. I
ungdomsföreningarna blir det tydligt i det systematiska läsandet av olika bibelsammanhang utan kommentarer. Bibelordet i sig är Guds ord. Det behöver inte
förklaras, samtidigt som den oerhört starka betoningen på predikan visar att det
kan och skall utläggas. Både ordet i sig och dess utläggning är uttryck för Guds
kommunikation med församlingen.6
De sakramentala drag som finns kring predikan, där det omges av respekt,
vördnad och auktoritet, visar på övertygelsen om Guds verklighet och närvaro.
Man kan inte handskas hur som helst med det om Guds finns. Liknande tankegångar finns bakom debatterna, vilka visar på sakraliseringen av nattvarden och
söndagen, där vissheten om Guds helighet gör att den inte kan beblandas med
det världsliga.7 Även det nya kapellets mer sakrala arkitektur visar på tron på
Guds närvaro i församlingens mitt.8
Relation till en levande och närvarande Gud gör att målet är att varje individ
hela tiden relaterar hela sitt liv till denne Gud. Målet är en sammanhållen,
”comprehensive identity”, där de troende, som är förenade med Gud, väljer att
ständigt relatera till honom.9

4

5
6
7
8
9

Då gudstjänstmaterialet är knapphändigt vet vi väldigt litet om församlingens liturgi, men
vi kan förutsätta att man i det sammanhanget bad, liksom vi vet att man gjorde i jungfruföreningens och ynglingaföreningens möten. Böner finns ju t.o.m. infogade i protokollsboken vid ett antal tillfällen, vilket visar på den centrala roll den har i församlingens
medvetande.
Se kap 8 ”Församlingshuset”.
Se kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
Se kap 10 ”Baspraktiker, identitetsriter och/eller sakrament”.
Se kap 8 ”Församlingshuset”.
Gutmann 2003, s. 40.
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14.1.1.2. Meningsskapande
Att se sig som Herrens församling innebär också att man sätter in sig själv i ett
större sammanhang. Med den teologiskt motiverade identiteten följer en speciell
historieuppfattning. Historien blir linjär och har både en början och ett slutmål.
Gud har en tanke och en plan för den mänskliga historien och existensen. Genom att ses sig som tillhörande Gud och en del av Guds historia, placerar församlingen i Asker in sig i detta större sammanhang. Man blir på så sätt en del av
det Gud planerat och tänkt och dess existens får på så sätt en mening.
I sin historieskrivning finns det några viktiga hållpunkter till vilka man relaterar sin egen historia. Först och främst är det den bibliska historien. Gamla testamentet med dess profetior och uppbyggliga exempel kan tolkas som pekande
på den egna tiden.10 Men främst är det Nya testamentet som är förebilden och
referenspunkten. Här finns idealet som man ser sig som en efterföljare av, kanske även som en återupprättare av. Därför måste man fråga sig ibland: Är vår
tids kristendom sådan som den var i apostlarnas dagar, om så icke är hvad hafver vi att göra?11 Frågan uttrycker en spänning mellan ideal och verklighet, som
man inte vill acceptera, då man ser sig i relation till den första församlingens
tid.12
Den andra historiska hållpunkten är lutherska reformationen, som ses som en
liknande upprättelse. Man menar att det liknar det som sker vid den tredje hållpunkten, den tidiga baptistiska väckelsen i Sverige, som den lokala församlingen
i Asker är en nära historisk utlöpare av.13
Att vara Herrens församling innebär att vara en del av det som är Guds historia, men det innebär också att vara ett Guds redskap i förverkligandet av samma
historia. Församlingen finns inte bara i det stora sammanhanget som är Guds
historia, utan också i det lilla sammanhanget som är Askers socken, där man är
Guds utvalda redskap. Församlingens identitet är intimt sammankopplad med
dess uppgift. Församlingen har en mening, därför att den fullgör en mission. Det
yttersta tecknet på detta är den ständiga betoningen på predikandet, tron och dopet. Gång på gång kommer predikan fram i materialet. Predikandet är en del av
församlingens väsen, därför att det är dess av Gud bestämda uppgift. De är Guds
mission i Asker.14 I församlingens ögon är detta inget självpåtaget, det är
gudagivet. I och med den baptistiska betoningen på individens val och det all-

10 Se kap 5 ”Statskyrkans herrliga Träd”.
11 Ynglingaföreningsprotokoll 1879-03-09.
12 Se kap 5 ”Statskyrkans herrliga Träd” och kap 11 ”Näpst och vård” om målet att vara en
biblisk församling.
13 Se kap 5 ”Statskyrkans herrliga Träd”.
14 Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år”, kap 7 ”Pastor Pira”, kap 8
”Församlingshuset”, kap 10 ”Baspraktiker, identitetsriter och/eller sakrament”, samt kap
11 ”Näpst och tukt”.
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männa prästadömet blir församlingens uppgift också individens. Församlingen
har sin mission och individen sin.15
Även om detta var församlingens huvudmission och –mening, skapas också
mening på en mängd plan i livet. Som individ får det personliga livet en bestämmelse och riktning. Det gäller att söka, finna och fullborda denna bestämmelse i det vardagliga livet.16
14.1.1.3. Hemmahörande
I och med att de ser sig själva som Herrens församling, handlar det om tillhörighet och hemmahörande. Frälsningen, församlingen och kapellet kan alla på olika
sätt visa på hemmahörandet. Frälsningen innebär att bli en del av Guds familj.
Församlingen är Kristi kropp i vilken man är infogad och har sin speciella plats.
Än konkretare blir känslan av hemmahörande när församlingen samlas i sitt
”söndagshem”, kapellet i Stohagen. Genom den teologiska inre relationen får
individen sin plats i kollektivet. Man hör hemma hos Gud i församlingen när den
samlas i sitt hem. Hemmahörandet finns alltså på flera nivåer, en andlig, en social och en geografisk, men alla har sin utgångspunkt i verkligheten hos gudsrelationen hos den troende och döpte.17
14.1.1.4. Sammanhållande
Genom att man är Herrens församling är man också en enhet. Därför är det
egentligen inte konstigt att enhet och konsensusbeslut är idealet. Om man tror att
Gud kommunicerar sin vilja med församlingen och individerna som utgör församlingen, blir det naturligt att bannlysa alla onödiga näbbastämmor från bör15 Som exempel på hur individerna såg på sin uppgift att vinna de människor man hade
relationer till kan nämnas Jonas Erik Pehrsons namnsdagsbrev till sin svärmor, i Ernestam 2006, s. 10:
”Till änkan Anna Catharina Larsdotter, Örebro län, Askers socken Bungsätter.
En kjer helsning och Gratulering på Catharinas Namnsdag den 25 November 1864.
En nåde sol och nåde dag som åter begynner upprinna,
Hon strålar så skön och lyser så klar. Jag helsar dig Lycklig Christina.
Men en lyckligare dag jag önskar Er min älskade kära svärmoder.
Blott Jesus ni följer och honom tillber
Då saligt ni flyttar från jorden.
Då brudgummen själv skall få säga till er,
Välkommen min brud jag vill skänka. Mig sjelv jag dig giver och allt vad du ser
Du är min brud och ej änka.
Ja måtte herren giva er den nåden att när han kommer må ni vara redo att gå mäd honom
in i bröllopsfesten och är vikt att åtnjuta den salighet som intet öga sett och intet öra hört.
Se på Jesus som tron begynnt hafver att han ock må den fullkomna.” (Ernestams kursivering)
16 Se kap 13 ”Ungdomsföreningarna”. Se särskilt Jungfruföreningsprotokoll 1879-02-02,
där frågan om kvinnans bestämmelse diskuteras och man kommer fram till att alla har sin
egen individuella bestämmelse.
17 Se kap 8 ”Församlingshuset”.
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jan.18 Med tanke på den tidiga baptismens historia i Sverige, där två stora splittringsvågor drog fram, genom den ”sjödinska syndfrihetsläran” i början på 1860talet och fribaptismen kring Helge Åkesson ett decennium senare, är det inte
konstigt att Pira och församlingen ständigt återkommer med tacksamhet över att
i Asker har det inte funnits några splittringstendenser.19 Den demokratiska föreningsstruktur som församlingen har är egentligen även den motiverad utifrån
soteriologin. Alla är frälsta genom Kristi korsdöd och uppståndelse, både män
och kvinnor, unga och gamla, fattiga och rika, och alla är personligen förenade
med Jesus, vilket leder till allas lika värde och allas rätt att avge sin röst och
också göra den hörd.20
Medlemmarnas förening med Jesus manifesteras på ett särskilt sätt i
nattvardsfirandet. I Asker kopplas nattvarden nära samman med diakonin och
vården om de fattiga och svaga. Denna betoning har att göra med den enhet som
visar sig i delaktigheten i nattvarden.21
För den enskilde församlingsmedlemmen fungerar säkerligen också den
personliga relationen med Gud, denna inre relation, som sammanhållare av livet.
Livets fragmentarisering får i Gudsrelationen ett sammanhållande centrum och
individen en sammanhållen identitet – en ”comprehensive identity”.
14.1.1.5. Förpliktande
Att vara Herrens församling innebär ansvar. Gud är den yttersta auktoriteten och
församlingen och dess medlemmar har ett ansvar att efterkomma och genomföra
hans vilja. Att vara Herrens församling blir förpliktande. Återigen är det helheten som kommer fram. Det är förpliktande på församlingslivets och det privata
livets alla områden. Man kan ändock lyfta fram några viktiga motivbilder.
14.1.1.5.1. En biblisk församling
Betoningen på att vara biblisk kan inte överbetonas. Församlingen ser sig som
återupprättandet av den bibliska kristendomen i Asker.22 Och genom hela
församlingens liv och verksamhet finns bibelordet med som rättesnöre. Det man
gör skall helst uttryckligen finnas befallt eller exemplifierat i Bibeln. I ungdomsföreningarnas diskussioner är Bibeln det centrum kring vilket, om än inte alla
frågor, så i vart fall alla svar kretsar.23 Hela upplägget av församlingstukten ut18 Protokolls-Bok Inledningen, s. 1.
19 Se kap 3 ”Baptismen i Sverige”. När det gäller tacksägelserna se t.ex. Nerikes
distriktsförening 1866, s. 13; 1868, s. 19–20; 1871, s. 21; 1875, s. 16; 1876, s. 15–16;
1885–86, s. 12.
20 Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år”, kap 9 ”Vardagsskolan”, kap 11 ”Näpst
och vård” och kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
21 Se kap 10 ”Baspraktiker, identitetsriter och/eller sakrament” och kap 11 ”Näpst och
vård”.
22 Se kap 6 ”Statskyrkans herrliga Träd” och kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
23 Se kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
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ifrån Matt 18 visar på samma sak24, liksom de diskussioner som finns kring
äktenskap med icke-troende.25 Även om det över tid kan finnas litet glidningar i
tolkningen av Bibelordet, skulle man aldrig komma på tanken att sluta tänka på
sig själv i termer av en biblisk församling.
14.1.1.5.2. En ren församling
I och med den absoluta auktoritet man ger Bibeln, och den soteriologiska betoningen på omvändelse, tro och dop blir också synden en verklighet. Bibeln talar
om vad som är rätt, men också om vad som är fel. Människan är en syndare för
vilken Jesus behövde dö en försoningsdöd på korset. Synden är en verklighet,
men skall inte vara det i Guds församling. Den ses som främmande, som något
orent, som en smitta. Den skall bekämpas i församlingen och därför tillämpar
man församlingstukt med uteslutning som yttersta konsekvens.26 Predikan kan
ses som ett medel i kampen mot synden, i världen i form av väckelsepredikan
och i församlingen i form av helgelsepredikan. Ungdomsföreningarna lägger
mycket tid på att dra tydliga gränser mot synden. Man diskuterar och formulerar
var gränserna går. Man söker utröna vad som är rätt och vad som är fel. Och när
man skall definiera olika saker i det egna livet, i föreningsgemenskapen eller i
samhället, använder man begreppet synd.27 Man skapar både i ungdomsföreningarna och i församlingen tankemässiga syndmanualer för att kunna hantera syndens verklighet och förbli en ren församling. På det personliga planet kunde det
krävas radikala brytningar med invanda beteenden och vanor.28
Denna starka betoning på synd skapar en viss osäkerhet och otrygghet, ifråga
om man själv är tillräckligt ren. Det bör betonas att det aldrig betonas att fullkomlig renhet är möjlig och förlåtelsen ges nästan alltid, om än inte alltid omedelbart, som en realistisk möjlighet.29
14.1.1.5.3. En sanningspredikande församling
Uppdraget att predika är inte bara meningsskapande, utan även förpliktande.
Man tar uppdraget på stort allvar och hela den omfattande verksamheten med
vardagsskola, föreningar, olika skolformer, mötesverksamhet o.s.v. är att se som
ett utflöde av denna förpliktelse. ”Gud vill det – vi gör det”, skulle kunna vara
en devis för församlingen.30
24
25
26
27
28

Se kap 11 ”Näpst och vård”.
Se kap 12 ”Äktenskap med icketroende”.
Se kap 11 ”Näpst och vård”.
Se kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
I Ernestam 2006, s. 11 berättas om hur spelmannen Jonas Erik Pehrsson slog sönder sin
fiol när han blev baptist. Pira lär då frågat vid ett besök:
”Varför har Du slagit sönder fiolen?”
”Den hade jag med när jag spelade i dans och annat.”
”Det beror inte på fiolen. Instrumentet kan göra mycket gott.”
29 Se kap 11 ”Näpst och vård” och kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
30 Se kan 4 Askers baptistförsamlings första 30 år”.
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Kopplat till detta är tanken att den baptistiska sanningen är den bibliska sanningen. Genom övertygelsen om sin speciella plats i Guds historia och sin egen
läras sanning, får församlingens uppdrag än större tyngd. Det finns ingen annan
som på samma sätt företräder Guds sanning. Människorna behöver höra och befrias från sina vanföreställningar.
I och med att församlingen ständigt predikar och ständigt växer genom att
människor kommer till tro och låter döpa sig, börjar församlingen bedöma sin
egen status delvis utifrån predikandets framgång. Graden av väckelse och antalet
omvända blir en barometer på tillståndet i församlingen, även om inte det är det
enda mätinstrumentet.31
14.1.1.6. Beroende
I relation till de förpliktelser församlingen känner sig ha, blir det viktigt att betona att de samtidigt ser sig som beroende av Guds hjälp för att utföra dem. Bönen som förekommer i församlingen, både i form av bönemöten och böner i
andra möten uttrycker detta beroende. För församlingen är det uttryck för hopp
och förtröstan. De är inte lämnade ensamma med sitt förpliktande uppdrag, utan
Gud har lovat hjälpa till med sin Ande. Man ser sig som samarbetande med Gud.
Man tror att Gud både vill och kan hjälpa, annars skulle man inte be.32

14.1.2. De yttre relationerna
Den inre relationen, som församlingen i stort ser som den enda viktiga, påverkas
i själva verket av ett antal yttre relationer, en del medvetna andra omedvetna, en
del positiva andra negativa.
14.1.2.1. Kyrkan
Kyrkan är den starkaste motidentiteten för församlingen i Asker. Genom att
medvetet kontrastera sig mot det kyrkan står för, blir man de ”riktigt kristna” i
Asker, Guds sanna församling i motsats till den lutherska statskyrkan, som får
stå för allt det som för baptisterna är förhatligt.
Genom hela det undersökta materialet finns denna motidentitet uttryckt, med
undantag av avsnittet om äktenskap med icke-troende. Tydligast är det i dokumentet Statskyrkans herrliga Träd, vilket genom sin placering som sida två i
protokollsboken ger dess innehåll en stark betoning, och gör dess innehåll till en
kraftfull identitetsförklaring. Hela dokumentet är en uppgörelse med kyrkan och
dess prästerskap och med sina hänvisningar främst, till Hesekiels domstexter
över Israels herdar som förtrycker, utsuger och frihetsberövar sin flock, utpekas
31 Se t.ex. Nerikes distriktsförening 1869, s. 15; 1871; s. 21; 1872, s. 25–26; 1875, s. 16;
1877–78, s. 8–9; 1880–81, s. 25. Förutom graden av väckelse är enheten ett sådant mätinstrument, liksom verksamhetsivern och aktiviteten hos medlemmarna och barnens konfirmationsläsning.
32 Se kap 11 ”Näpst och vård”.
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statskyrkan som totalt fördärvad, trots sitt ståtliga yttre. Kyrkan är totalt depraverad och det liv som nu finns finns genom de skott som slingrar sig ut under
den inhägnande muren och i friheten grönskar – baptistförsamlingen. Kyrkans
totala avfall visar sig i dess jämställdhet med den katolska kyrkan, Västerås
stifts prästerskaps förföljelse av de av baptismen helgonförklarade martyrerna
från Orsa och dess liering med staten och användandet av tvångsmedel mot
oliktänkande.33
Det mest förhatliga i statskyrkosystemet är, vid sidan av dess negativa hållning och medvetet motarbetande av baptismen, dess dopsyn. Här är skiljelinjen
synligast gentemot baptisterna. Från baptistisk synvinkel är det här som den
tydligaste skiljelinjen går mellan sanning och lögn. Det är för dem egentligen
den yttersta sanningsfrågan och även en existentiell fråga som rör deras berättigande. Utifrån detta synsätt blir barnens konfirmationsläsning ytterst allvarlig,
för att inte tala om när någon medlem låter begjuta sitt barn i kyrkan. När det
gäller barnbegjutning leder det till uteslutning, även om man var en av församlingens första medlemmar.34
Vad barnens konfirmationsläsning anbelangar, är startandet och drivandet av
vardagsskolan i första hand motiverat av att sockenskolan lär ut statskyrkans
dopsyn och förbereder för konfirmationen. Det är barnens eviga väl och ve som
står på spel, därför måste man driva skolan.35 Man ser väldigt allvarligt på att
alla församlingens barn inte avstår från konfirmationen. Det beskrivs rent av
som ett straff för föräldrarnas synder. Det är något som Gud omöjligt skulle låta
ske om han inte var vred.36
Något som förstärkt bilden av kyrkans totala brist på liv torde vara kyrkoherde Serranders person. Han tog aktivt avstånd och motarbetade baptismen,
samtidigt som det i hans hem förkom sådant som baptisterna såg som djupt syndigt. I prästgården hölls festligheter för traktens ungdomar med dans och spritservering. Kombinationen måste ha fungerat som bevis för baptistförsamlingen
att deras fördömande var riktiga. Alla deras stereotypa fördomar av den avfallna
kyrkan får här sin oemotsägliga bekräftelse. Den totala bristen på församlingstukt var också något som stack baptisterna i ögonen.37
Genom hela den undersökta perioden är förhållandet till kyrkan spänt. Även
om ett närmande sker, inte minst genom pastor Piras allt bättre personliga relation till kontraktsprost Hedström, är båda sidors officiella hållning skeptisk och
fortsatt fientlig. Man kan gå varandra till mötes i enskildheter, men teologiskt
ser man på varandra som skadliga och farliga.38

33
34
35
36
37
38

Se kap 6 ”Statskyrkans herrliga Träd”.
Se kap 11 ”Näpst och vård”.
Se kap 9 ”Vardagsskolan”.
Se kap 10 ”Baspraktiker, identitetsriter och/eller sakrament”.
Se kap 5 ”Askers socken under 1800-talets andra hälft”.
Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år” och kap 7 ”Pastor Pira”.
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Trots denna medvetet negativa hållning till statskyrkan och det den står för
går det att lägga märke till att baptistförsamlingen ändock tar vissa intryck från
statskyrkan. Detta är i och för sig inte konstigt med tanke på att före baptismens
ankomst till Asker var statskyrkan allenarådande på det religiösa området och
den lutherska tron fick trots allt människor med i det medvetna och omedvetna
sedan barnsben. Skulle man tänka kyrka och prästerskap, är det statskyrkan som
finns att relatera till och därmed tar man omedvetet intryck från den. T.o.m. i
den så stereotypa bild som ges i Statskyrkans herrliga Tred finns faktiskt kontinuiteten med statskyrkan med genom bilden av de levande rotskotten som
kommer från trädet och tar sig ut i friheten. Förmodligen är detta ingen särskilt
viktig tanke för författaren eller för Askerbaptisterna, men den finns trots allt
uttryckt där, om än omedvetet.39
Pastor Pira blir i sin person en tydlig motidentitet mot socknens präster och
samtidigt är hans roll väldigt lik statskyrkoprästens. Man tar över en stor del av
den roll och de funktioner som prästen i vanliga fall hade. Det är inget konstigt,
dels med tanke på att båda härför sitt ursprung till Bibeln, dels för att uppgifterna är lika och slutligen för att Pira varit i tjänst i kyrkan som klockare, organist och lärare. Men detta till trots är det litet anmärkningsvärt att man inte markerar tydligare, utan snarare väljer att låta Pira få en roll som gör att de får en
egen kyrkoherde, med liknande funktioner. Även när det gäller ämbetssyn finns
det likheter mellan den tidiga baptismen och den lutherska kyrkan. Pira är en
hybrid, som väldigt mycket likar en statskyrkopräst.40
Lånen från statskyrkan finns även i det nya kapellets interiör. När man skall
skapa ett sakralt rum lånar man språket från sin fiende.41
14.1.2.2. ”Världen”
”Världen” är det mest stereotypa av de saker Askers baptistförsamling relaterar
till. På sätt och vis är ”världen” identisk med utgruppen och allt vad den står
för.42 Den är det stora mörka onda som finns utanför den egna gruppen. Att ha
valt bort församlingen är att ha återgått till världen.43 ”Världen” kännetecknas
av synden och främst som den tar sig uttryck i vissa specifika laster, såsom
otukt, dryckenskap, kortspel, och en mängd andra ”världsliga” nöjen. ”Världen”
kännetecknas också av fåfänga och girighet. Tillståndet i ”världen” kan beskrivas som att föra okristlig vandel44 och leva ett lösaktigt liv45. Den är egentligen
39 Se kap 6 ”Statskyrkans herrliga Träd”.
40 Se kap 7 ”Pastor Pira”. För hybridisering, se Nederveen Pieterse 2004, och kap 2
”Fördjupning och verktyg”.
41 Se kap 8 ”Församlingshuset”.
42 För begreppen ingrupp och utgrupp, se Bauman 1992, s. 60–61. Se även kap 2 ”Fördjupning och verktyg”.
43 Protokoll 1864-01-12; 1887-01-09; 1887-03-13 §3; 1870-01-05.
44 Protokoll 1866-04-0; 1885-01-? §2. Askers baptistförsamling från och med 1879.
45 Protokoll 1864-09-?; 1864-10-11; 1865-06-25; 1865-09-23; 1870-06-10 §2.
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inget som man skall lägga ned tid på eller ge så mycket intresse, samtidigt är det
just det som församlingen gör i sitt tydliga avskärmande från den. Allra tydligast
blir detta i ungdomsföreningarnas samtal. De söker finna ett rätt förhållningssätt
till den andra verkligheten, som de tvingas leva i.46
Användningen av begreppet ”världen” på detta värderande sätt går tillbaka
på den nytestamentliga användningen, som finns främst i Johanneslitteraturen,
men även i Pauli brev. Genom att det redan i NT används dualistiskt är det inte
svårt för församlingen i Asker att ta över begreppet och använda det på ett liknande sätt. Även om man delvis fyller det med ett innehåll som anpassas efter
den egna situationen. Kortspel och dans är t.ex. två företeelser, vilka inte finns
omnämnda i NT, som kännetecken på livet i ”världen”.
I identitetsskapandet blir förhållandet till ”världen” reciprokt. Å ena sidan,
finns ”världen” och det den står för, som något som utmönstrar den egna identiteten. Allt det negativa som finns där ute ställs i kontrast till det som Askers
baptistförsamling vill vara. Å andra sidan, formar församlingen själva i mycket
bilden av ”världen”. Man projicerar allt det som man inte vill stå för på sin bild
av den. I förhållandet till ”världen” stereotypiseras bilden och fördomar odlas
och förstärks, allt för att den egna identiteten skall förstärkas och framstå med
mer skarpa konturer.47
Församlingshuset vid Stohagen blir också med sina väggar den fysiska och
geografiska platsen, där gränsen mot ”världen” kan manifesteras. Man samlas
därinne och ”världen” finns därute. Innanför väggarna skall den inte komma åt
medlemmarna. Det är deras hem och deras borg, en bastion mot ”världens” fientliga makter.48
14.1.2.3. Samhället och samtiden
När det gäller relationerna till samhället och samtiden är förhållandet mindre
medvetet. Reflektionen över att man finns i en tid, en kultur och ett sammanhang och påverkas av detta är knappt förekommande. Vid ett tillfälle diskuteras
frågan Vad är den huvudsakliga meningen med ordet tidsanda? Man konstaterar
att det sker förändringar över tid när det gäller seder och bruk. Man bejakar förbättringar och menar att man ska klä sig efter tidens normer, men det får inte gå
till överdrift och definitivt inte göras för att behaga andra.49
Synen på samhället är inte alldeles entydig. Det finns en tendens att se
negativt på det borgerliga samhället, genom att man sammanblandar det med
”världen”. Samhället och ”världen” blir synonyma och därmed utbytbara
begrepp. Denna hållning kan kanske ses som tidig och en följd av kyrkans och
46 Se kap 11 ”Näpst och vård” och kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
47 För stereotyper se Gutmann 2003, s. 193. Roth 1996, s. 82. Bauman, 1992, s. 60. Sheldrake 1992, s. 61, 97–99.Larsson 2002, s. 28–39, 78. Se även kap 2 ”Fördjupning och
verktyg”.
48 Se kap 8 ”Församlingshuset”. Se även Ahlsmark ”Inledning” i Ahlsmark 1997, s. 10.
49 Jungfruföreningsprotokoll 1875-12-12.
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samhällets negativa inställning till och regelrätta förföljelse av baptismen.
Följden av det blir en mycket negativ hållning till samhället utanför. Man
betonar utanförskapet och identiteten blir en mot- och minoritetsidentitet. Man
ser sig i ljuset av detta som den lilla förföljda, men sanna församlingen. En
uppfattning som verkar finnas kvar vid sidan av en förändrad hållning.50
Den förändrade hållningen till samhällsordningen verkar vara försiktigt positiv. Samhällsordning är något som finns och måste finnas och kristendomen är
inte samhällsomstörtande, utan samanhållande. Ett allt större engagemang från
baptisternas sida i samhällets verksamheter blir tydligt i takt med att acceptansen
från samhället också ökar. Förskjutningen i samhällssyn verkar ha varit gradvis
och omedveten, inte helt utan smärre diskussioner, men på det hela taget tämligen oproblematisk.51
På en mängd områden är Askers baptistförsamling ett barn av sin tid. Det är
helt naturligt och för församlingen omedvetet. Man är både bibehållare av i
samtiden gamla värderingar och förhållningssätt, och bejakare och medskapare
av nya. När det gäller värderingar och moralfrågor står man i linje med den
gamla samhällsmoralen. Församlingens syndabegrepp är inget nytt, utan något
som funnits före frikyrkligheten. Syndakatalogen hos baptisterna är inte problematisk för någon egentligen. Det som sker är möjligen att den accentueras i den
starka betoningen på synd och nåd, församlingstukt och helgelse.52
På flera områden bejakar man och är öppen för nya strömningar och trender.
Det tydliga individualistiska draget får genomslagskraft i både betoningen på
personlig tro och dop, och i den demokratiska föreningsorganisationen. Betoningen på och öppenheten för bildning för alla människor som finns i församlingens hela verksamhet ligger helt i linje med utvecklingen i samtiden. Kyrkoherde Hedström noterar just öppenheten för det nya som en del av framgångsförklaringen. Man plockar omedvetet upp och är känslig för trender i samhället,
man kristnar dem och gör dem till sina egna.53
14.1.2.4. Kyrkohistorien
Tidigare såg vi att man relaterade sin historia till Gud, som historiens Gud och
sin egen roll i relation till denna inre relation. Kyrkohistorien går också att se
som en yttre relation på så sätt att man kontrasterar sig mot större delen av kyrkans historia och på så sätt skapar en motidentitet. Genom anammandet av ”den
kyrkohistoriska förfallsteorin”, med betoningen på att majoritetskyrkan avföll i
50 Se kap 3 ”Baptismen i Sverige”, kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år”, kap 6
”Statskyrkans herrliga Träd” och kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
51 Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år”, kap 5 ”Askers socken under 1800-talets andra hälft” och kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
52 Kap 5 ”Askers socken under 1800-talets andra hälft”, kap 11 ”Näpst och vård”, kap 12
”Äktenskap med icke-troende” och kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
53 Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år”, kap 5 ”Askers socken under 1800-talets andra hälft”, kap 9 ”Vardagsskolan” och kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
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och med att kyrkan blir statskyrka i Rom på 300-talet och tiden fram till reformationen är den mörka medeltiden, identifierar man sig med den lilla förföljda
församlingen, i kontrast mot majoritetskyrkan. Utvaldhet och minoritet går hand
i hand, liksom förföljelse och sanningen. Genom att vara minoritet och förföljd
blir man i detta kyrkohistoriska ljus också den sanna och utvalda församlingen.54
14.1.2.5. Väckelse och baptism
Den yttre relation och det yttre sammanhang Askers baptistförsamling placerar
sig själv i är väckelse och baptism. Man är Herrens troende och döpta församling i Asker och i det ställningstagandet ligger både kopplingen till väckelserörelsen i allmänhet och till baptismen i synnerhet. Man ser sig historiskt i detta
ljus med kopplingar till förföljelsen av Orsaläsarna.55 Den egna historien med
Hanners gripande vid församlingsbildandet ställer dem i samma tradition och
ger dem bekräftelse.56
Det är med andra baptistförsamlingar man främst känner sig befryndad och
det är här man infogar sig och engagerar sig. Man bejakar den baptistiska gemenskapen på lokal, regional och nationell nivå. Man stöder andra församlingars
kyrkbyggen och predikanter. Man är en av de första församlingar som stöder en
student på pastorsutbildningen på Betelseminariet. Det är även från de baptistiska sammanhangen man får sina impulser. Startandet av vardagsskolan sker
vid samma tid som frågan tas upp på den gemensamma konferensen. Inspirationen till söndagsskolan finns också i detta sammanhang, liksom startande av
ungdomsföreningar.57
I och med att baptismen i Sverige hade kontakter med både tysk och angloamerikansk baptism innebär det även för församlingen i Asker ett vidgat perspektiv. Det visar sig i tidningen Wecko-Posten, vilken vi kan förutsätta attde
läste i Asker, då de rapporterar till den om verksamheten. Även i ynglingaföreningens sångval ser vi kopplingen både till baptismen i form av sånger ur Pilgrimssånger och Psalmisten och till väckelsen i stort genom valet av sånger från
Sankeys sånger.58
Förhållandet till de andra baptistförsamlingarna verkar vara mycket gott.
Man kan upplåta sitt kapell för dopförrättningar för grannförsamlingarna, inbjuda till distriktsmöten både för äldre och ynglingar. En viss stolthet verkar
finnas i relation till att vara baptistförsamling och även inför de andra baptistför-

54
55
56
57

Se kap 6 ”Statskyrkans herrliga Träd”.
Se kap 6 ”Statskyrkans herrliga Träd”.
Se kap 3 ”Baptismen i Sverige” och Kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år”.
Se kap 3 ”Baptismen i Sverige” och Kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år” och
kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
58 Se kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
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samlingarna. Man vill var en riktig och bra baptistförsamling och inte komma
till korta vid en jämförelse.59
I källmaterialet finns inga tecken på att man debatterade de lärofrågor som
vid ett antal tillfällen skapade oro i väckelserörelserna och inom baptismen. Det
finns inga kommentarer i materialet vare sig till de läror som spreds av Sjödin
eller av Åkesson. Inte heller den stora försoningsstriden mellan Rosenius och
Waldenström på 1870-talet verkar berört Askerbaptisterna. Detta kan indikera
en konservativ hållning i lärofrågor. Från Piras sida verkar det dock funnits en
trygghet, en nyfikenhet och en öppenhet för andra kristna, vilket förmodligen
inte innebar otydlighet rörande den egna teologin.60

14.1.3. Sammanfattning
Askers baptistförsamlings identitetskonstruktion kan ses ur flera perspektiv.
Följande modeller kan tydliggöra de olika perspektiv man kan lägga på de relationer som påverkar indetitetskonstruktionen.
Inre

”Frälsningshistorien”

Teologi och Bibel

Yttre

INGRUPP:
”Vi”
Askers
baptistförsamling

Väckelse och Baptism

Samhället och Samtiden

Kyrkan och Världen

Den inre relationen är den upplevda relationen till Gud, vilken är nödvändig att
tydliggöra för att förstå församlingens religiösa eller kristna identitet. Utan detta
tydliggörande blir Askerbaptisterna obegripliga.

59 Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år”, kap 7 ”Pastor Pira” och kap 11 ”Näpst
och vård”.
60 Se kap 5 ”Askers socken under 1800-talets andra hälft” och kap 7 ”Pastor Pira”.
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Medvetet

Teologi och Bibel

Väckelse och Baptism

Omedvetet

INGRUPP:
”Vi”
Askers
baptistförsamling

Kyrkan

Samhället och Samtiden

Kyrkan och Världen

Församlingens identitet skapas bl.a. genom medvetna ställningstaganden och
medveten reflektion. Man väljer att relatera till vissa saker, väljer att se vissa
saker som bra och värda att efterfölja och ta efter, att eftersträva och premiera.
Man väljer också att ta avstånd från andra saker som man ser som skadligt och
förkastligt. Dessa relationer ställer man sig mot. I baptistförsamlingen är de två
stora fienderna och motståndarna statskyrkan och ”världen”. Av båda dessa skapas stereotyper, vilka man sedan använder för att visa på den egna identitetens
innehåll och förträfflighet. De kan också användas både som avskräckande exempel och som hot.
Påverkan sker även på en omedveten nivå. Allt är inte medvetet och genomreflekterat, utan mycket i den egna identiteten tas in utan att man gör det på en
särskilt medveten nivå. Detta gäller främst påverkan från samhället och den tid
man lever i, men även till viss del i relation till Kyrkan, som man på en medveten nivå är mycket kritisk mot, men som man på en omedveten nivå kan ta intryck av.
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Medidentitet

Teologi och Bibel

Väckelse och Baptism

Motidentitet

INGRUPP:
”Vi”
Askers
baptistförsamling

Samhället och Samtiden

Samhället och Samtiden

Kyrkan och Världen

Kyrkohistorien

Man skapar sin identitet genom att man vill vara något och här söker man positiva intryck och påverkan från andra, vilket man kan kalla medidentitet. Lika
uppenbart är dock att man i sitt identitetsskapande styrs av sina aversioner och
rädslor. Det finns saker som man inte vill vara och som man tydligt tar avstånd
och distanserar sig från.

14.2. Identitetens innehåll, markörer och gränser
14.2.1. Identitetsmarkörer61
I skapandet och bibehållandet av en grupps identitet skapas alltid markörer.
Vissa är positiva och finns för att visa på tillhörighet till ingruppen, andra negativa tillskrivs utgruppen. I genomgången av materialet har ett antal sådana markörer blivit synliga. Först görs en genomgång av ingruppsmarkörerna och därefter en kort sammanfattning av de som rör utgruppen.
14.2.1.1. Ingruppsmarkörer
Markörerna är av litet olika slag och har litet olika funktion för församlingen.
Vissa är av mer dogmatiskt slag, andra av mer praktiskt. Vissa är mest centrerade vid kollektivet, andra gäller mer det personliga livet. Vissa är abstrakta,
andra åter mer konkreta. Vissa är grundade i församlingens egen erfarenhet,
andra kontrasterar något yttre. Några är av mer institutionell art, andra mycket

61 För diskussion kring identitetsmarkörer se Gutmann 2003, s. 9. Se även kap 2 ”Fördjupning och verktyg”.
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mer svårfångade. Flera av dem är överlappande och går in i varandra både när
det gäller innehåll och funktion.
14.2.1.1.1. Tron och dopet62
De mest självklara av alla markörer är väl tron och dopet. Församlingen själv
börjar i denna ände, när de skall börja skriva sin protokollsbok. Herrens troende
och döpta församling i Asker. Dessa två, den personliga tron och det eget valda
troendedopet, är det som mer än något annat visar på tillhörigheten till den gemenskap och grupp som församlingen utgör. Utan dessa två befinner man sig
helt enkelt i utgruppen, i ”världen”. Den personliga tron, omvändelsen och dopet, utgör en identitetsrit och en övergångsrit, som förflyttar personen från utgrupp till ingrupp, från att inte tillhöra till tillhörighet. Ur ett teologisk perspektiv är tron och dopet de två nödvändiga ingredienserna för en riktig frälsning.
Askers baptistförsamlings existens går inte att förstå utan dessa. Det är de
som gör existensen. Det är den mest grundläggande baspraktiken. Den är beviset
på församlingen som den sanna och riktiga församlingen i Asker, på att man är
Herrens församling.
Dessa markörer har utmejslats både genom den inre relationen och genom
övertygelsen om att detta är Guds vilja, såsom han uppenbarat den i NT, och
genom yttre relationer i form av väckelsearv och statskyrkokonflikt.
14.2.1.1.2. Bibeltroheten63
Lika självklar som tron och dopet är tron på Bibeln som Guds ord. Att inte ge
Bibeln auktoritet i frågor som gäller lära och liv, tro och praktik är otänkbart för
församlingen i Asker. Man ser sig just som upprättare av Bibelns sanningar i en
fallen värld med en avfallen majoritetskyrka. Biblicismen är grundläggande för
församlingen. Den är garanten för församlingens sanningsanspråk. Man söker
inte hävda sina egna trosläror, man söker, liksom hela den nyevangeliska väckelsen, hävda Bibelns sanningar.
Allt vad församlingen och dess medlemmar sysslar med kan och bör bedömas utifrån den bibliska uppenbarelsen. En verksamhet eller ett handlande som
strider mot Bibeln måste fördömas, avslutas, bekännas och förlåtas. När församlingen utesluter människor är det inte av illvilja, utan av vilja till trohet mot Bibeln. Bibeltroheten varken diskuteras eller ifrågasätts, däremot kan vissa tolkningar ifrågasättas.
Den som inte vill underordna sig den bibliska auktoriteten väljer, enligt församlingens synsätt, att inte underordna sig Gud, vilket innebär att man väljer att
ställa sig utanför Herrens sanna och bibliska församling.

62 Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år”, kap 7 ”Pastor Pira”, kap 9
”Vardagsskolan” och 10 ”Baspraktiker, identitetsriter och/eller sakrament”.
63 Se kap 6 ”Statskyrkans herrliga Träd”, kap 11 ”Näpst och vård” och kap 13
”Ungdomsföreningarna”.
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14.2.1.1.3. Predikandet64
Predikandet är en markör som hänger nära samman med de två föregående. Utifrån bibeltroheten och betoningen på personlig tro och dop, följer naturligt betoningen på predikan. Predikan är förmedlandet av den bibliska sanningen vidare till människor så att de kan göra det personliga valet och komma till tro och
frälsning. Predikan är, liksom dopet, att se som en baspraktik. Den uttrycker vad
församlingen är. Den är Guds mission i världen. Det uppdrag som församlingen
har är att först och främst predika evangelium till frälsning för människor. Hela
församlingens verksamhet skulle, med ett vitt predikobegrepp, kunna kännetecknas som predikan.
Predikan är för församlingen en helig handling, där Gud upplevs som mest
närvarande. Den är nyckeln i de flesta avgörande stegen på en baptistisk via salutis, från insikt via omvändelse till nytt liv och helgelse. Predikan är viktigare
än gudstjänst, därför att det är genom predikan som Gud verkar och församlingen blir till och växer.
För församlingen ger betoningen på uppdraget både mening och en känsla av
värde. Man har ett uppdrag och det är viktigt, alltså är man betydelsefull.
14.2.1.1.4. Det sanna och rena kristna livet65
Att församlingen är den sanna bibliska döpta troendegemenskapen måste även
visa sig i ett sant och rent kristet liv. Livet var en av väckelserörelsens starkaste
kritikpunkter mot statskyrkan. Tron måste synas. Lära och liv måste hänga ihop.
Upplevelsen av frälsning måste ta sig uttryck i ett nytt liv. Hur man lever sitt liv
visar hur det är ställt med relationen till Gud. Ett liv som kännetecknas av det
som står i strid med Guds väsen, handlande och vilja, blir också oförenligt med
tillhörighet i Guds sanna och rena församling. Församlingen lägger ner mycket
tid på att just betona de rätta livsuttrycken.
Även denna markör skapar känslan av utvaldhet och av att vara annorlunda
på ett positivt sätt. Den visar att man inte är som ”världens” barn, utan lever ett
rätt och sant liv. Markören är en tydlig motmarkör mot den stereotyp man skapat
av tillståndet i ”världen”.
14.2.1.1.5. Utsattheten och förföljelsen66
En markör som tydligt kommit utifrån församlingens egen historia och de förhållanden som väckelserörelserna under 1800-talet verkade under är den om utsatthet och förföljelse. Församlingens tillkomst och första tid var svår. Man
mötte motstånd från kyrka och myndigheter. Utifrån detta skapar man ett ideal
64 Se kap 1 ”Utgångspunkter och ramar”, kap 7 ”Pastor Pira”, kap 8 ”Församlingshuset”
och kap 10 ”Baspraktiker, identitetsriter och/eller sakrament”.
65 Se framförallt kap 11 ”Näpst och vård”, kap 12 ”Äktenskap med icke-troende” och kap
13 ”Ungdomsföreningarna”.
66 Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år” och kap 6 ”Statskyrkans herrliga
Träd”.
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av utsatthet och förföljelse, av att litenhet är det samma som utvaldhet. Man tolkar kyrkohistorien i detta ljus och finner beröringspunkter i urförsamlingen, reformationen och väckelsehistorien.
I församlingens tidiga historia var säkerligen denna markör ett sätt att hantera de svårigheter man faktiskt mötte. Det hjälpte till att ge hopp och se sig
själva som utvalda och bärare av arvet från den sanna församlingen i alla tider.
Med tiden minskar motståndet, församlingen växer och behovet av denna markör minskar.
14.2.1.1.6. Friheten67
Frihet är en markör som tydligt härrör från känslan av tidigare förtryck. Bilden
av statskyrkan är den av den stora förtryckaren, vilken vill hämma och stänga in,
som vill använda tvångsmedel för att begränsa friheten hos de sanna troende,
baptisterna. I kontrast till detta skapas ett frihetsideal, där individens rätt att välja
själv betonas. Friheten motiveras även soteriologiskt, då betoningen på personligt vald tro är oerhörd stark.
Friheten gäller församlingen som helhet i relation till staten, men också till
andra baptistförsamlingar. Församlingssynen är kongreationalistisk, där den lokala församlingen har ensam beslutanderätt i frågor som rör dess liv och verksamhet. Friheten gäller också dess medlemmar som valt sitt medlemskap i församlingen genom tro, bekännelse och dop. Och det fria valet fortsätter att gälla
engagemanget i församlingen.
När föräldrarna skall få sina barn att inte låta konfirmera sig, är det en ytterst
allvarlig fråga, och det betonas att man på allt sätt skall söka få barnen att avstå,
med tillägget att inget tvång får andvändas.68 På liknande sätt betonas att givandet till församlingens verksamhet skall ske frivilligt.69 Detta ideal är inte alltid
lätt att upprätthålla, t.ex. i relation till församlingstukten.
14.2.1.1.7. Enheten70
En liknande markör är den av enhet i församlingen. Den är förmodligen motiverad av de slitningar och splittringar som fanns i den tidiga baptismen, men som
Askerförsamlingen sluppit. Den är säkerligen även motiverad ecklesiologiskt
med den baptistiska betoningen på församlingen som Kristi kropp. Denna markör, liksom den föregående, är ett ideal, som inte alltid är lätt att upprätthålla, då
stridiga viljor förekommer ibland och man inte alltid lyckas fatta de konsensusbeslut man ser som eftersträvansvärda. Men det faktum att man inte upplevt någon splittring i yttre bemärkelse ger församlingen kvitto på att man är Guds församling.

67
68
69
70

Se kap 6 ”Statskyrkans herrliga Träd” och kap 9 ”Vardagsskolan”.
T.ex. Protokoll 1875-04-06 §3.
T.ex. Protokoll 1879-06-02.
Se kap 9 ”Vardagsskolan”.
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14.2.1.1.8. Pastor Pira71
Pastor Piras långa verksamhet i församlingen ger honom en speciell plats i församlingens medvetande. Han blir förmodligen med tiden en ikon i församlingens tänkande. Han har alltid funnits där och känner alla. Han personifierar församlingen genom att vara predikant och döpare, representant och föreståndare.
Piras närvaro ger stabilitet och trygghet, och det vill synas som att det är han
som genom sin öppenhet, tydlighet och diplomati kan bevara enheten i församlingen.
Pira är att se som en motpol till kyrkoherden, främst Serrander, men även
den följande Hedström. Församlingen har sin egen ”kyrkoherde”, som har
samma funktioner, men gör det bättre och mer rätt. Att ha en egen heltidsanställd pastor ger också församlingen en något speciell plats bland landets baptistförsamlingar, särskilt dem på landsbygden. Det var inte vanligt och bland Närkeförsamlingarna och förutom i Asker fanns det endast i Örebro.
14.2.1.1.9. Kapellet72
Kapellet har en liknande funktion i församlingen som Pira. Det första kapellet är
en arkitektonisk motpol till kyrkan, med sin enkla fasad och inredning. Det är
ändock församlingens hus. Det ligger inte mer än 500 meter från statskyrkan och
står som en motpol mot det etablerade. Kapellet är platsen för Piras predikan.
Det är församlingens hem och ger yttre fysiska ramar åt den baptistiska identiteten. Det visar att församlingen finns och är verklig på ett speciellt sätt.
Det senare kapellet förstärker draget av utvaldhet genom sin arkitektur. Nu
utmanar man kyrkan med dess eget språk, istället för det radikalt motsatta. Det
nya stora kapellet i Stohagen visar på en församling som inte ber om ursäkt för
sin existens, utan utropar sitt O land, o land, hör Herrens ord.
14.2.1.1.10. Vardagsskolan73
Vardagsskolan är ännu en fysisk markör som visar på församlingens vilja att inte
underordna sig eller påverkas av statskyrkan. Det är en tydlig motmarkör. Av de
markörer som vi noterat är detta den som är svagast förankrad i församlingen
och den mest ifrågasatta. Precis som med utsattheten och förföljelsen, minskar
kanske dess värde med tiden. Samtidigt växer församlingens möjligheter att
ekonomiskt understödja den med ökad tillväxt. Dess roll är dels att hindra påverkan från statskyrkans dopsyn på barnen, dels att visa församlingen på vikten i
just denna fråga.

71 Se kap 3 ”Askers socken under 1800-talets andra hälft”, 4 ”Askers baptistförsamlings
första 30 år”, kap 7 ”Pastor Pira”, kap 9 ”Vardagsskolan” och kap 11 ”Näpst och vård”.
72 Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år” och kap 8 ”Församlingshuset”.
73 Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år” och kap 9 ”Vardagsskolan”.
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14.2.1.2. Utgruppsmarkörer
Utgruppsmarkörerna är framförallt motsatsmarkörer till ingruppsmarkörerna.
Statskyrkans förhatliga lära om barnbegjutning och konfirmation är en viktig
utgruppsmarkör, liksom allt beteende som kan betecknas som ”världsligt”. I relation till statskyrkans barndopssyn finns också tanken på tvång.

14.2.2. Gränser och exklusionsgrad
Askers baptistförsamlings utgångspunkter är att gränserna är tydliga. Man vill
veta vem som tillhör och vem som inte gör det. Man skapar därför tydliga markörer och därigenom en möjlighet att avgöra om någon skall betraktas som tillhörande eller utanförstående. Man verkar eftersträva en ”objektiv” bedömningsgrund och kriterier för den. Gränsen mellan vi och de blir knivskarp och tydlig.
Deras strävan verkar vara att skapa en svart-vit tillvaro med en tydlig skillnad
mellan ingrupp och utgrupp.74 Följande bild kan illustrera synsättet.

UTGRUPP:
”De”
Världen
Kyrkan
Syndare

INGRUPP:
”Vi”
Askers
baptistförsamling

UTGRUPP:
”De”
Världen
Kyrkan
Syndare

Med synsättet följer att exklusionsgraden blir stor. De kriterier som krävs för
tillhörighet är tämligen absoluta och för att få vara med i ingruppen måste man
som individ uppfylla vissa kriterier, såsom tro, dop och ett sant kristet liv.
Askers baptistförsamling skall dock inte, trots sin höga exklusionsgrad, ses som
en gemenskap, vilken det är omöjligt att ta sig in i. Det är tvärt om så att den är
ytterst öppen för nya människor och ser som sitt uppdrag att nya människor skall
förenas med dem. Den numerära tillväxten under den undersökta perioden visar
med all tydlighet att församlingen inte är att se som en sluten världsfrånvänd
sekt, utan som en öppen gemenskap där nya människor kan känna sig hemma
och infogas. De skarpa gränserna och tydligheten i tillhörighet gör inte att man
kan dra de slutsatserna om församlingen.

74 För resonenmang kring religösa rörelsers sociala kontroll. Se Bauman 1992, s. 90–98.
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14.2.3. Sammanfattning: identitetens innehåll
Den grundläggande identiteten hos Askers baptistförsamling, vilken gäller för
hela tidsperioden, skulle kunna sammanfattas med följande ord:
Askers baptistförsamling är Guds egen utvalda sanna och rena församling i Asker, i
motsats till statskyrkan. Den består bara av sant omvända, troende och döpta människor
som lever sina individuella och sitt gemensamma liv i överensstämmelse med Bibeln,
som är Guds ord, i motsats till hur människorna i ”världen” lever sina liv i synd. Församlingen vill se sig som en upprättelse av den bibliska urförsamlingen. Församlingen
är Guds utvalda redskap i den här världen att, i första hand genom predikan men även
genom annan verksamhet, sprida Guds sanna evangelium om Kristus till människors
frälsning. I församlingen skall enhet och frihet råda och varje individ är lika mycket
värd och har samma rättigheter och skyldigheter. Församlingen har tydligt markerade
gränser men ändock en öppenhet för nya människor att ansluta sig.

De förändringar som sker under perioden diskuteras nedan.

14.3. Förmedlandet av identiteten
14.3.1. Nödvändigheten
Skall en grupp bestå måste den lyckas både bevara sin identitet och förmedla
den vidare. I en sådan grupp, som Askers baptistförsamling utgör, blir det av än
större vikt, då man har en sådan kraftig tillväxt och tillströmning av nya medlemmar. En liknande situation är det med det uppväxande släktet i församlingen,
de barn till församlingsmedlemmar som inte varit med från början och växer upp
i församlingens gemenskap. Församlingen måste hitta sätt att föra vidare det
som den egna gruppen är och inte är.
Även om det säkert inte är en medveten tanke kan det faktiskt vara så att de
skarpa gränserna faktiskt underlättar tillväxten, då en sådan identitet är enklare
att tydliggöra och på så sätt förmedla vidare.

14.3.2. Redskapen
För att kunna förbli och förmedla identiteten vidare skapas i församlingen ett
antal redskap. Redskap som på olika sätt och gentemot olika grupper fungerar
identitetsförmedlande.
14.3.2.1. Predikandet75
Det främsta och det mest generella medlet för att förmedla identiteten vidare är
predikandet. Predikandet är både en del av själva identiteten och ett redskap för
att föra den vidare. Det predikades inom Askers baptistförsamling minst två
75 Se kap 1 ”Utgångspunkter och ramar”, kap 7 ”Pastor Pira”, kap 8 ”Församlingshuset”
och kap 10 ”Baspraktiker, identitetsriter och/eller sakrament”.
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gånger i veckan i kapellet och förmodligen ett antal gånger på olika platser uti
socknen, vilket ger ett enormt genomslag och stor påverkan.
Predikandets identitetsförmedlande funktion är flerfaldig. För det första är
den det redskap som används för att få människor att från början vilja infogas i
gruppen. Genom väckelse- eller omvändelsepredikan manas människor till att
söka Gud och frälsning och därefter låta döpa sig och ansluta sig till församlingen. Här betonas starkt behovet av den inre relationen, relationen till Gud.
Viljan är att genom predikan förändra människans världsbild, så att hon eller
han ser tillvaron med Guds och församlingens ögon.
För det andra fungerar predikandet identitetsförmedlande när människor har
accepterat de grundläggande värderingarna och den baptistiska världsbilden.
Predikan med den auktoritet den har i kraft av bibelsynen gör att markörerna kan
förmedlas vidare och förstärkas.
För det tredje fungerar predikan identitetsstärkande genom att den upprepar
den sanning som människor har kommit att tro på. Man ser sig själv i ljuset av
det som förmedlas och förhoppningsvis förstärks den egna tillhörighetskänslan.
14.3.2.2. Skapandet av institutioner
Genom att skapa ett antal institutioner inom församlingens ram skapar man bärare av församlingens värderingar, seder och bruk. Dessa sociala nätverk blir
den spegel med vilken man ser sig själv och bedömer andra. Det är genom institutionerna och tillhörigheten till dem, som den gemensamma identiteten kan
förmedlas. De olika institutionerna i församlingen fungerar mot olika grupper
och har olika räckvidd, men de förmedlar och förstärker samma gemensamma
identitet.76
14.3.2.2.1. Skolorna77
Vardagsskolan skapas uttryckligen med detta mål. Man vill att församlingsbarnen och andra intresserade skall beskyddas från felaktig påverkan och felaktiga
värderingar och fostras in i det baptistiska tänkesättet. Till grund för skolans
verksamhet ligger den baptistiska identiteten. Målet är ytterst att man skall bli
medlem i församlingen genom att av egen vilja välja tro, dop och församlingsgemenskap. Även de andra skolinrättningarna är att se som bärare av församlingens värderingar, om än inte med lika uttryckligt syfte.
14.3.2.2.2. Söndagsskolan78
Söndagsskolans målsättning är ännu tydligare. Här är inte det primära målet beskydd från felaktiga tänkesätt, utan att barnen skall påverkas, övertygas och sedan stärkas i den kristna tron. Söndagsskolan är en tydlig bärare av den baptis76 Svensson 1997, s. 47–48. Se även kap 3 ”Fördjupning och verktyg”.
77 Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år” och kap 8 ”Vardagsskolan”.
78 Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år” och kap 8 ”Församlingshuset”.
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tiska identiteten genom sin mycket tydliga bibelförankring och en förkunnelse,
som skulle kunna kallas predikan för barn.
14.3.2.2.3. Föreningarna79
Ungdomsföreningarnas målsättning är egentligen densamma som söndagsskolans. Det handlar för det första om att föra människor till en personlig tro och för
det andra att de skall bli goda unga kristna män och kvinnor. I församlingens
tänkande, med stark betoning på det rena och sanna livet, innebär att bli goda
kristna män och kvinnor samma sak som att bli goda baptister. Föreningarnas
syfte är att fostra människor vilka är rotade i den personliga tron, den bibliska
sanningen och lever det sanna kristna livet.
Genom skapandet av föreningarna skapar man också en kultur för de unga
människorna att leva i. Man skapar ett socialt nätverk som påverkar och är normerande för föreningarnas medlemmar. Det gäller i ungdomsföreningarna och vi
kan förutsätta att det gäller även i fädra- och mödraföreningarna.
Den pedagogik som används i ungdomsföreningarna, och förmodligen även i
de andra, är samtalets och diskussionens. Genom att frågor formuleras och svar
utformas i en gemenskap möjliggörs att identiteten blir egen och inte endast
övertagen.
Nykterhetsföreningen ”Hoppets här” med sina 800 medlemmar blir en tydlig
bärare av de ideal som finns i församlingen av ett gott liv, i motsats till dryckenskapen i ”världen”.
14.3.2.2.4. Församlingstukten80
Församlingstukten, med dess tydligt reglerade mönster, utifrån Matt 18, hur den
skall tillämpas, för närmast tanken till domstolsväsende och juridiska institutioner. Det gör att vi kan betrakta den som en institution och den institution som
allra tydligast blir bärare av de värderingar som rör livet i församlingen. Här
ställs hela tiden frågan på sin spets. Vilka är de beteenden som inte är acceptabla
inom gruppen och vilka beteenden är så allvarliga att de medför utstötning ur
gemenskapen.
Församlingstukten blir en institution som både handlar om social kontroll
och trygghet. Den sociala kontrollen är att se som rigorös. Man har kontroll på
varandras liv och man har rätt, kanske t.o.m. en skyldighet, att både tillrättavisa
och ange varandra. Samtidigt vet alla vad som gäller. Ingen behöver sväva i
ovisshet om vilka beteenden som är godkända och vilka som inte är det. Alla
vet, och det ger trygghet och stabilitet.81

79 Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år” och kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
80 Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år”, kap 11 ”Näpst och vård” och kap 12
”Äktenskap med icke-troende”.
81 För nödvändigheten av gränssättning och social kontroll se, Nederveen Pieterse 2004, s.
110.
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14.3.2.2.5. Verksamheten82
Medlemmarna i församlingen slussas in i dess olika verksamhetsgrenar. Man får
olika uppgifter, oftast fördelade av pastor Pira, vilket gör att man i handling förs
in i och blir delaktig av det som är församlingens verksamhet och liv. Genom
denna delaktighet i församlingens olika grenar skapas också den vi-känsla, som
kännetecknar en grupp som skall överleva. Genom att leva med i församlingens
liv präglas man av den identitet och de värderingar den gemensamt bär.
14.3.2.3. Exempel och normativ gemenskap83
Ett av kännetecknen på Askers baptistförsamling är dess aktivitet och engagemang. Genom ledarna i församlingen, och andra, skapas förebilder och exempel.
I ungdomsföreningarna har de äldre ynglingarna och jungfrurna ett ansvar att
vara föredömen för de yngre. I församlingen är det likadant. Pastor Pira blir den
stora symbolen och det stora exemplet för människorna. Pira finns under hela
perioden som predikant och föreståndare, vilket inte möjliggör några tvära kast i
fråga om lära eller liv.
I församlingen med dess tydliga gränser skapas en gemenskap som är normerande för dess medlemmar. Den starka kärnan i identiteten skapar stabilitet och
konservatism, vilket gör att det är lättare att föra de gemensamma värderingarna
och normerna vidare till nya människor.
Det faktum att människor självmant väljer tillhörighet torde också göra det
lättare med förmedlingen av de identitetsbärande elementen i församlingens liv.
Genbom att man själv valt att tillhöra, har man förmodligen också lättare att ta
till sig hela ”paketet” och har en vilja att vara med och passa in. Man undviker
på detta sätt onödiga näbbastämmor.

14.4. Förändringar över tid
Under den 30-årsperiod som avhandlingen omfattar sker en del förändringar.
Detta sker i alla grupper. Församlingen och dess identitet är inte fullkomligt statisk, även om grundidentiteten förblir densamma.84

14.4.1. Institutionalisering
Alla religiösa rörelser förändras och måste förändras, för att inte försvinna. Den
söker och hittar sina former, sina relationer och sin stabilitet. Denna process

McGuire 1997, s. 237–238. Bauman, 1992, s. 44. Se även kap 2 ”Fördjupning och verktyg”.
82 Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år” och kap 7 ”Pastor Pira”.
83 Se kap 7 ”Pastor Pira”, kap 11 ”Näpst och vård” och kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
84 För gruppers behov av förändring se: Gutmann 2003, s. 9. Nederveen Pieterse 2004, s.
54. Se även kap 2 ”Fördjupning och verktyg”.
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kallas institutionalisering. 85 Oftast kommer krisen i och med att församlingens
grundare dör och man skall lämna över till nästa generation. I och med pastor
Piras långa tjänstgöring i församlingen kommer krisen först i och med att pastor
Jäder kommer 1887. Men institutionaliseringsprocessen har påbörjats tidigare
även om ingen kris uppstått.
Församlingen växer på 30 år från 15 till drygt 350 medlemmar. Denna tillväxt skapar nya förhållanden och nya relationer. 15 personer kan bygga sin församling på nära relationer, vilket är en omöjlighet när man blivit så många fler.
Det kräver förändring på flera plan.
För det första kan vi se en förändring när det gäller ”kulten”. Från början
samlades den lilla gruppen i hem. Hela församlingen kunde då vara närvarande.
Ganska snart har församlingen växt och man bygger sitt församlings- och bönhus. Även om man genom hela församlingens första 30 år fortsätter att hålla
olika möten ute i byarna, är det söndagsgudstjänsten med dess predikan som får
en särställning. Det växande antalet medlemmar måste innebära att också gudstjänstformen blir mer ordnad, från fria vittnesbörd och sång till tillgängliga instrument, till predikan och sång till orgel. Det första kapellet är en samlingssal
för predikan, efter branden 1885 bygger man en ”kyrka” med mycket mer sakral
prägel, även om predikan fortfarande står i centrum. Dopen som från början förrättades i olika vattendrag runt om i socknen flyttas och sker först vid bäcken
som rinner förbi bönhuset och sedan in i den dopgrav som anläggs i bönhuset.
Nattvarden som tidigare varit självklart öppen, blir en allt mer sluten församlingsangelägenhet. Det sker en tankemässig centralisering av kulten till byggna-

85 O´Dea 1967, s. 57–79 Religionssociologen Thomas F. O’Dea menar att om inte en religiös rörelse ”skall förbli ett tillfälligt fenomen utan övergå till en permanent relationsform som utgör en stabil församling av lärjungar och efterföljare, så måste dess karaktär
radikalt förändras.” Detta innebär att när den karismatiske ledaren dör eller försvinner
inträder en ”kontinuitetskris”, i så motto uppträder den ”rena” karisman endast under en
rörelses inledningsskede. Men efterföljarna vill ändå så långt som möjligt, bevara ”den
gemenskapsbildning som stiftaren skapat.” De vill alltså, så långt det överhuvudtaget är
möjligt bevara den första religiösa erfarenheten under de nya betingelser som nu råder.
”Kontinuitetskrisen är i mycket en successionskris.” Det är detta som sätter igång institutionaliseringsprocessen inom religiösa rörelser.
Denna process, menar O’Dea, sker på tre olika plan:
Kulten. Utifrån den religiösa erfarenheten formas en gudstjänstordning och ett ritual som
man permanentar.
Trosmönster (läran). Utifrån den första förkunnelsen skapas en teologi. Detta är det intellektuella planet. Här skapas även rörelsens symbolspråk.
Organisation. För att bevara det ursprungliga arvet och för att få en fungerande gemenskap organiserar den religiösa rörelsen. Centralisering blir följden.
O’Dea menar slutligen att det sker en samhällsanpassning inom den religiösa rörelsen.
Från att ofta ha varit i opposition eller i varje fall kritisk till samhället, så sker en anpassning av värden m.m.
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den vid Stohagen, även om verksamhet förekommer på många platser i socknen.86
För det andra sker en förändring när det gäller organisation. Från en i början
väldigt tight gemenskap med lös organisation tvingas man snart skapa en mer
strikt organisation. Man börjar föra protokoll och matriklar. Man anställer pastor
Pira som lärare och senare föreståndare för församlingen. I och med att medlemstalet växer, växer också verksamheten, vilket kräver mer av organisation.
Man skapar institutioner för att få gemenskapen att fungera och för att kunna
vara bärare och förmedlare av församlingens identitet.87
För det tredje sker en förändring i relation till det omgivande samhället. Församlingen bildas under hårt tryck från myndigheter och statskyrka. Under de
första åren består detta mycket spända förhållande och baptisternas hätskhet mot
kyrkan var säkerligen stor. Även om misstänksamheten ömsesidigt består under
hela perioden minskar den avsevärt. Den utpräglade fientligheten avtar och vid
några tillfällen går man varandra till mötes, som när kyrkan upplåtes för konsert
och skolhuset för möten, när kapellet brunnit. Man kan också göra gemensam
sak i nykterhetsfrågan. I och med att församlingen växer och så många människor är i kontakt med den genom direkt medlemskap, sympatier, anslutning till
någon förening eller genom att man hade sina barn i någon av församlingens
söndagsskolor förändras attityderna bland folk i allmänhet till baptistförsamlingen. Ett tecken på detta är när man i kontraktet väljer en baptist till sin riksdagsman 1879. Man går från att ha varit förföljd minoritet till att vara en ansedd
och respekterad del av socknen.88
För det fjärde sker genom allt detta en förändring i den egna identiteten. Genom de förändrade yttre förhållandena, den identitet allmänheten tillskriver församlingen, samt församlingens förändrade inre förhållanden förskjuts församlingens syn på sig själv. Från att man tidigare sett sig som en litet och förtryckt
skara i opposition mot samhället, vars uppgift inte var att påverka samhället utan
vinna individer, har nu församlingens självbild förändrats till att se sig som en
del av samhället, vars uppdrag inte bara är att vinna människor, utan också påverka samhällsutvecklingen.89
I religionssociologiska termer kan man beskriva denna förskjutning hos församlingen i Asker som en från sekt till denomination.90

86 Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år”, kap 7 ”Pastor Pira” och kap 10 ”Baspraktiker, identitetsriter och/eller sakrament”.
87 Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år”, kap 7 ”Pastor Pira”, kap 8
”Församlingshuset” och kap 11 ”Näpst och vård”.
88 Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år”, kap 5 ”Askers socken under 1800-talets andra hälft” och kap 7 ”Pastor Pira”.
89 Kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år”, kap 5 ”Askers socken under 1800-talets
andra hälft” och kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
90 Se Giddens 2003, s. 451–452. Se även kap 1 ”Utgångspunkter och ramar”.
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14.4.2. ”De grå”
Från början torde det ha varit tämligen lätt för församlingen att upprätthålla sin
bild av ”vi” – Herrens troende och döpta församling i Asker – och ”de” – alla
andra. Gränserna mellan ingrupp och utgrupp hölls skarpa. Markörerna och stereotyperna var tydliga. Baptisterna hade sina redskap för att klassificera och
sortera människorna. Men ganska snart började man troligen uppleva att det
fanns människor som inte riktigt passade in i den schablonmässiga bilden. En av
de första som torde orsakat problem var Jonas Sjögren, som tillsammans med
sin maka Anna Cajsa Nilsdotter-Sjögren först hyrde ut bostad och samlingssal
till församlingen och sedan skänkte marken till kapellet. Anna Cajsa blev medlem i baptistförsamlingen 1861, medan Jonas aldrig blir formell medlem. Samtidigt sågs han som en ”tålmodig och präktig man” och i Wecko-Posten beskrivs
de som avsomnade i Herren och som föredömen i sitt offrande.91
En person som inte passade in i den svart-vita in- och utgruppsbilden kanske
man kan hantera, men med tiden växer denna grupp. Man söker bevara de
skarpa gränserna, och gör det nog i teorin under hela perioden, men med tiden
ökar antalet kategorier av människor som inte riktigt passar in i bilden. Utgruppen och ingruppen finns kvar, men mellan de två blir det en grupp som man
skulle kunna kalla ”de grå”. De skarpa gränserna och markörerna för ingruppen
respektive utgruppen bibehålls, men de glider så att säga isär och det finns människor som hamnar mitt emellan, i det vakuum eller den gråzon som bildas där.
Bauman kallar dem ”främlingar”, en beteckning som är passande i ett större
samhällsperspektiv, men som inte riktigt passar in i avhandlingens lokal- och
frikyrkohistoriska ansats, därför väljer jag att kalla dem ”de grå”, då de finns i
en gråzon.
”Främlingarna” trotsar däremot den uppdelningen; man kan säga att det som de
står i motsats till är själva motsättningen; alla slags uppdelningar och de gränser
som bevarar dessa och således tydligheten i den sociala värld som är ett resultat
av allt detta.92

Dessa människor bryter mot den svart-vita tankestrukturen. De gör det inte därför att man inte känner dem, utan just för att man känner dem och märker att de
inte passar in i mönstret. I identitetsskapandet upplevs inte dessa grå som någon
nytta, utan kan skapa oro och diskussion, vilket också är fallet vid några tillfällen i Asker.93
91 Byström 1928, s. 43–45. Wecko-Posten 1883:1: Lyckliga de af Herrens folk, som inse
och offra sig och sitt på Guds altare. Välsignelsens ymnighet av dessa offer gör Herren
obereknelig både för denna tiden och den tillkommande evigheten. Har du något att
offra? Offra då allt i tro och med villigt hjerta åt Gud.
92 Bauman 1992, s. 69.
93 Bauman 1992, s. 69–75: ”De är så att säga varken nära eller fjärran. Varken en del av
’oss’ eller av ’dem’. Varken vänner eller fiender. Av den anledningen skapar de förvir298

Kanske kan man också se de tre baspraktiker vi tagit upp i kapitel som ett
tecken på tredelningen. Dopet begränsar sig till ingruppen, församlingens öppna
kommunion sträcker sig även till ”de grå” och predikandets räckvidd når även ut
till utgruppen.94 Följande figur kan illustrera förändringen och förekomsten av
”de grå”, samt olika kategorier bland dem i relation till Askers baptistförsamling.
”DE GRÅ”:
Medlemmar
i
föreningar

UTGRUPP:
”De”
Världen
Kyrkan
Syndare

De tuktade

INGRUPP:
”Vi”
Askers
baptistförsamling
Syndare Syndare

Barn

Andra
kristna

UTGRUPP:
”De”
Världen
Kyrkan
Syndare

”Wenner”

Präktiga
människor

Odöpta vuxna barn till
församlingsmedlemmar

Anledningen till att människor hamnar bland ”de grå” i Asker kan vara flera och
man viktar markörerna litet olika i olika fall. Vissa av ”de grå” ligger närmre
ingruppen än utgruppen. I andra fall är det det omvända. Vissa är ljust grå, andra
mer mörka. I det följande skall vi notera de olika anledningarna.
14.4.2.1. Avsaknad av ingruppsmarkörerna och utgruppsmarkörerna
I denna kategori kan vi placera barnen, främst barnen till baptistiska föräldrar,
men även andra barn. I debatten kring öppen eller sluten kommunion spelade
barnens närvaro och delaktighet en viktig roll. För vissa, och enligt praxis, verkar det självklart att barnen skulle vara delaktiga i brödsbrytelsen i församlingen. För andra var det inte alls lika självklart, utan man ifrågasatte om det var
rätt. Enligt den baptistiska dopsynen, med dess avståndstagande från barnens
arvskuld, hamnar de odöpta barnen med automatik bland ”de grå”. Troligen såg
man barnen som tillhöriga Guds rike, enligt Jesu ord (Mark 10:14, Luk 18:23).
Skall då dessa, som kanske saknar de viktigaste ingruppsmarkörerna, omvänring och oro. Jag vet inte riktigt vad jag skall göra med dem, vad jag skall förvänta mig,
hur jag skall uppträda” (s. 70).
94 Se kap 10 ”Baspraktiker, identitetsriter och/eller sakrament”.
299

delse och personlig tro, dop och ett kristet liv deltaga i församlingens interna
gemenskapsmåltid? De saknar, å andra sidan, utgruppsmarkörerna i form av
dryckenskap, otukt o.s.v., vilket kanske visar på att de bör vara med. Barnen
hamnar i gråzonen och de olika grupperna vet inte hur man skall ställa sig till
deras tillhörighet och deltagande.95
14.4.2.2. Förekomst av vissa och avsaknad av andra ingruppsmarkörer och
avsaknad av utgruppsmarkörerna
Till denna kategori hör ovan nämnde markskänkaren Jonas Sjögren och en växande skara människor som man själv kallar för ”Wenner”96. Dessa människor
ställer sig positiva till frikyrkan och dess budskap om personlig tro på Jesus,
men de tar inte steget fullt ut och låter döpa sig och går med i baptistförsamlingen i Asker. Flera av dem, såsom Jonas i Stohagen, ser säkert baptistkapellet
som sitt andliga hem. Dessa människor understödjer församlingen ekonomiskt
och praktiskt, vilket blir tydligt inte minst efter branden och uppförandet av det
nya kapellet.97 Denna växande grupp sätter sina barn i baptisternas växande söndagsskola och flera av dem väljer att inte låta döpa sina barn i statskyrkan.98
Dessa människor har positiva relationer med församlingen, men saknar den
markör som dopet utgör, vilket innebär att de, trots att de saknar alla negativa
markörer, ändock måste hamna bland ”de grå”.
Ett antal medlemmar i ungdomsföreningarna hamnar också i denna kategori
av samma skäl. De saknar dopet och kan därför inte ses som en del av ingruppen. Men de står i relation till församlingen och är en del av dess gemenskap,
och de saknar även utgruppsmarkörerna. Samma sak måste gälla det stora antal
människor som var medlemmar i nykterhetsföreningen ”Hoppets här”. Många
var inte döpta, men de tog aktiv ställning i den viktiga nykterhetsfrågan, vilket
gör att de, om de inte hade andra laster, måste placeras bland ”de grå”.
I samband med frågorna kring äktenskap med icke-troende, visar det sig att
man gör liknande avvägningar. Man väljer att väga förekomsten av nykterhet,
redbarhet och präktighet, och avsaknaden av motsatsen så tungt att man inte utesluter någon kvinna som gifter sig med en sådan man, trots att han saknar både
tro och dop.99
Liknande gränsdragningsproblem får församlingen i relation till församlingsmedlemmarnas vuxna barn. Dessa har kommit till en ålder där de bör ta
personlig ställning och låta döpa sig, men inte gjort det. Samtidigt lever de ett liv
utan utsvävningar och har en kristen moral. Skall då äktenskap tillåtas mellan
dem och församlingsmedlemmar? Från början var här gränsen självklar, när för95 Se kap 10: ”Baspraktiker, identitetsriter och/eller sakrament”.
96 Qvarnström 1890.
97 Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år” och kap 7 ”Församlingshuset”. Se även
Qvarnström 1890.
98 Se kap 5 ”Askers socken under 1800-talets andra hälft”.
99 Se kap 12 ”Äktenskap med icke-troende”.
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samlingen växte genom att alla nyomvända kom från utgruppen. Men dessa
unga vuxna människor kommer på sätt och vis från ingruppen ut i gråzonen. När
skall de sägas gå över gränsen från ingrupp till utgrupp? Frågan verkar känslig
och därför hamnar även dessa bland ”de grå”.100
14.4.2.3. Förekomst av vissa och avsaknad av andra ingruppsmarkörer
samt förekomst av vissa av utgruppsmarkörerna
När det gäller andra kristna, vilka inte är baptister, får man problem med placeringen. Vissa av dem har helt klart en personlig tro, men saknar rätt dop. Det
kan till och med vara så att de förfäktar barndopet, vilket är en av de starkaste
utgruppsmarkörerna för baptisterna. Samtidigt är tron en av de starkaste ingruppsmarkörerna. Här finns en uppenbar konflikt och hanteringen är, åtminstone
för vissa i församlingen, problematisk. Under Piras tid verkar det dock överlag
som den positiva markören väger tyngre, de hör till ”de grå”, men är kanske mer
ljusgrå än en del andra kategorier.101
14.4.2.4. Förekomsten av de avgörande ingruppsmarkörerna, men också
av avgörande utgruppsmarkörer
Till denna kategori hör en del av de människor som var föremål för församlingens tukt och vård. Oftast vägde de negativa utgruppsmarkörerna tyngst och personen gick från ingrupp till utgrupp. Men vid några tillfällen hamnar människor
i ett mellanläge. Det händer att människor avstängs från nattvarden, vilket visar
på detta mellantillstånd. Man är fortfarande medlem i församlingen, men p.g.a.
sin dryckenskap eller sitt osedliga liv, får man inte delta i församlingens gemenskap fullt ut. Man är ställd åt sidan, men inte utesluten. Det motsatta förekommer också; människor utesluts från församlingens matrikel, men de skall fortsatt
stå under församlingens diakonala verksamhet. I båda fallen finns både tro och
dop, men även allvarliga negativa markörer i medlemmarnas liv och församlingen placerar dem i någon sorts mellanläge, bland ”de grå”. Här hamnar ofta
de kvinnor som blir med barn före äktenskapet. Officiellt utesluts de, men i
själva verket finns de kvar och efter barnets födelse och äktenskapets ingående
är det mycket vanligt att de upptas i gemenskapen igen. De har aldrig förlorat de
positiva markörerna av tro och dop, och när det avgjort negativa genom äktenskapet raderats ut, återförs de till ingruppen. I väntan på detta finns de officiellt i
utgruppen, men i verkligheten bland ”de grå”.102

100 Se kap 12 ”Äktenskap med icke-troende”.
101 Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år”, kap 7 ”Pastor Pira”, kap 10
”Baspraktiker, identitetsriter och/eller sakrament”.
102 Se kap 11 ”Näpst och vård” och kap 12 ”Äktenskap med icke-troende”.
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14.4.3. Konkurrens103
På några områden skapas med tiden spänningar. Ingen identitet är konfliktfri.
Den gamla självbildens markörer konkurrerar med den förändrade. Det gäller
t.ex. idealet om förföljelse och utsatthet. Detta ideal lever vidare genom sin plats
i församlingens första historia, men i den nya situationen och relationen till det
omgivande samhället är inte det en realitet. Det blir en inre spänning mellan ett
gammalt ideal och en ny verklighet.
Kanske kan man också märka en sådan spänning i helighetsgrad mot slutet
av perioden, då människor inte verkar tycka att församlingen längre är helig nog,
utan man strävar efter ett nytt sammanhang i form av Helgelseförbundet, där
heligheten och radikaliteten är större. Genom institutionaliseringen och de förändrade förhållandena finns det alltid människor som hyllar oppositionen och
utanförskapet och just i detta ser sin egenart och sitt speciella värde.
En liknande spänning kan erfaras mellan den gamla enkla ordningen och den
nya, mer ”kyrkliga”, det kan gälla såväl nattvarden som det nya kapellet.

14.4.4. Sammanfattning
De förändringar som sker sker naturligtvis gradvis under tidsperioden. Det
grundläggande identitetsinnehållet är konstant. Förändringarna kan tydliggöras
och sammanfattas med följande illustration.
FRÅN

TILL

• Samlingslokal
• Enkelhet
• Utanförskap och
förföljelse
• Ingrupp-Utgrupp

• Kyrka
• Organisation
• Erkännande och
samhällsansvar
• Ingrupp-”De
grå”-Utgrupp
• Denomination

• Sekt

Förändring

103 För konkurrens se Josefsson 2005, s. 36. Se även kap 2 ”Fördjupning och verktyg”.
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15. Mentaliteten
I detta avslutande kapitel görs ett försök att tydliggöra den mentalitet som fanns
i Askers baptistförsamling under dess 30 första år. Tanken är att lyfta fram ett
antal stråk som genomkorsar källmaterialet. Det görs under ett antal rubriker för
att tydliggöra församlingens mentalitet. Andra rubriker kunde säkerligen ha
valts, men poängen med denna strukturering är att skapa en förståelse för den
anda och det klimat som fanns i församlingen, på ett medvetet och ett omedvetet
plan, så som det uttrycks i ord och handling i det undersökta materialet. Självklart blir inte detta en fullständig kartläggning av alla känslor och tankar som
utgjorde mentaliteten i Asker under den valda tidsperioden, men de stråk som
presenteras är dock så tydliga att man kan se dem som grundläggande i församlingens mentalitet.
Man kan alltid fundera på om man skall använda begreppet mentalitet eller
mentaliteter i detta sammanhang. Singularformen har valts i medvetenhet om att
mentaliteten är sammansatt och ibland mycket komplex, vilket kommer visa sig
i den fortsatta redogörelsen. Men för att det inte skall upplevas som alltför schizofrent, väljer jag att se mentaliteten holistiskt, med sina inre spänningar, men
ändock som uttryck för något gemensamt helt. Människorna i Asker såg sin
kristna tro och det gemensamma livet som en sammanhållen helhet, därför blir
uppdelningen inte en uppdelning av skilda mentaliteter, utan ett tydliggörande
av församlingens totala mentalitet. Det handlar om att visa på grundläggande
gemensamma drag.

15.1. Andlig rationalitet
15.1.1. Andlig verklighet och absolut sanningsbegrepp
Askers baptistförsamling är en religiös grupp. Dess identitet är i första hand
kristen. Den inre relationen är grundläggande. Gud är verklig. Man är fast övertygad om att han önskar handla och kommunicera med människan. Frälsning
handlar om frid med Gud och upprättad gemenskap med honom genom Jesus
Kristus. I församlingen har man en mycket stark övertygelse om och erfarenhet
av en andlig verklighet. Utifrån detta skapas en världsbild och livsåskådning, där
saker och handlingar tolkas i ljuset av denna. Guds verklighet betyder för församlingsmedlemmarna att församlingens och de enskildas liv hela tiden finns i
ett större sammanhang, i ett andligt sammanhang.
Hela livet med alla dess aktiviteter relateras till Gud i en sammanhållen
identitet. Gud är intresserad av individens göranden och låtanden. Det gäller de
stora frågorna om Guds vilja med livet i stort och individens bestämmelse. Det
gäller de vardagliga arbetssysslorna, likaväl som skridskoåkningen, umgänget
och nöjena på fritiden. Det gäller frågor om klädsel och uppförande. Det gäller
rätt och fel, gott och ont, litet som stort. Övertygelsen om Guds existens påver303

kar hela bilden av vad det är att vara människa. Både individen och församlingen lever i ett beroende av Gud. Hans helige Ande är verksam och kan åstadkomma förändringar. Man lever i beroende, längtan och möjlighetstänkande.1
Övertygelsen om att man lever i en personlig relation till en Gud skapar för
medlemmarna ett absolut sanningsbegrepp. Det finns sanning och det finns lögn,
liksom rätt och fel, därför att det finns en yttersta auktoritet, vilken är Gud själv.
Eftersom Gud är den yttersta sanningen blir Bibeln också sann. Bibeln är den
absoluta auktoriteten för lära och liv. Det är genom Bibeln som Gud kommunicerar sin absoluta sanning till människorna. Sanningen om Bibeln som Guds uppenbarade sanning, varken ifrågasätts, diskuteras eller ens undervisas i källmaterialet, den är förutsatt, orubblig och självklar. I praktiken blir läran om dess obestridliga sanningsauktoritet uppenbar. I diskussionerna kring äktenskapen med
icke-troende är det av yttersta vikt att man handlar bibliskt. Från början ser man
dessa äktenskap som Herren i Sitt Ord på många ställen tydligt förbjuder,2 för
att senare, när viss osäkerhet i tillämpningen infunnit sig, hänskjuta frågan till
lärarnas (alltså distriktets predikanter) möte i St. Mellösa, för att få veta vad Bibeln egentligen säger.3 Samma förhållningssätt gäller till alla de beteenden som
tas upp inom församlingstukten. Där är det synligt både i formen som tukten tar
sig utifrån en mönsterbild i Matt 18 och i de konkreta fallen. På liknande sätt
genomsyras alla frågeställningar i ungdomsföreningarna av svar utifrån Bibeln.4
I Askerbaptisternas medvetande och mentalitet är inte sanningen relativ. Trots
att man kan diskutera olika frågor, är inte målet att komma fram till det troligaste eller mest sannolika, utan att komma fram till sanningen i absolut mening.
Sanningen är Guds. Sanningen ligger i linje med Guds vilja.5

15.1.2. Rationalitet6
Tillsammans övertygelsen om en absolut sanning, finns också övertygelsen att
den sanningen är möjlig för människan att få del av och förstå. Det redskap församlingen mer än något annat använder i sitt kunskapande är förnuftet. Församlingen kännetecknas av rationalitet. Kyrkoherde Hedström noterar församlingens
rationalistiska tendens och ser likheter med det fritänkeri som fanns i samtiden.
Båda kännetecknas av rationalistiskt tänkande, där förnuftet är i centrum. Hed1
2
3
4
5
6
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Nerikes distriktsförening 1870, s. 21.
Protokoll 1871-02-09 §2. Se även 1873-08-03; 1884-08-10 §5.
Se kap 12 ”Äktenskap med icke-troende”.
Se kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
Se kap 6 ”Statskyrkans herrliga Träd”, kap 7 ”Pastor Pira”, kap 11 ”Näpst och vård”, kap
12 ”Äktenskap med icke-troende”, kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
För begreppen rationalism och rationell i filosofiskt hänseende, se Filosofilexikonet, s.
457–458.Uppslagsord: ”Rationalism” och ”Rationell”. Med rationalitet menas i det följande inte den kunskapsteoretiska riktningen som står i motsats till empirismen. Utan att
man betonar och använder det mänskliga förnuftet och inriktar sig på att övertyga förnuftet och inte känslan. Användningen står snarare i motsats till någon form av emotionism, där känslan blir det avgörande.

ströms analys visar sig i riktig i en analys av det tillgängliga källmaterialet.7
Rationaliteten visar sig på en mängd olika områden i församlingens liv och
verksamhet.
15.1.2.1. Bibeltolkningen
Bibeln är oerhört central i församlingens tänkande. Den är den yttersta auktoriteten och uppenbarad sanning. Men bibelsynen och hermeneutiken vilar på en
förnuftsmässig grund. I bibeltolkningen förutsätts att Bibeln är begriplig, att bibeltexterna är logiska och tydliga och att det som står där skall förstås just som
det står.
När man inom församlingen vill finna vägar för hur tillrättavisning och tukt
skall gå till, går man till Matt 18 och skapar utifrån texten ett mönster. De olika
stegen i församlingstukten följs sedan noggrant, då mönstret ses som sant och
bibliskt.8
I ungdomsföreningarna förs ständiga samtal om olika ämnen. Svaren formuleras nästan alltid utifrån konkreta bibelord. De olika bibelorden förstås bokstavligt och enkelt. Man förutsätter att de är begripliga och lägger sedan pussel
genom att sätta samman olika bibelverser så att en bild visas. Pusslandet sker på
ett rationellt plan. Samma pusslande är den spännande texten ”Statskyrkans
herrliga Träd” ett uttryck för. Också där tar man ett antal bibelställen, främst
från Hesekiel och NT, och skapar en bild av statskyrkan och sig själv. Vid några
tillfällen skapar denna rationella, alltför bokstavliga, bibeltolkning problem, då
man inte får ihop enskilda bibelverser med varandra, eller att innehållet är svårt.
I lösningen av sådana frågor resonerar man sig fram till att antingen har texten
en mer allegorisk eller typologisk betydelse, eller så tolkar man den etiskt. Vid
dessa problemtillfällen, vilka inte är särskilt många, väljer man att rationellt resonera sig fram till en möjlig förståelse och tillämpning av texten.9
15.1.2.2. Frälsningsvägen
Det rationella draget är även närvarande i synen på själva frälsningsprocessen,
den ”via salutis” som i församlingen har sin tydliga startpunkt i förnuftet. Målet
för evangelisationsarbetet är att människor skall komma till insikt om sanningen.
Man kan rapportera om det som att: Många själar äro öfwertygade om wår läras sanning10 eller att Sanningen har brutit med folkets fördomar i allmänhet
och wårt samfund har wunnit aktning och förtroende.11 Även Anders Franzéns
vittnesbörd om sin baptistiska omvändelse börjar med insikt om sanningen. 12
Först kommer insikten, sedan tron och omvändelsen, därefter känslan. Den ra7
8
9
10
11
12

Rapport till Prästmötet 1879, s. 4.
Se kap 11 ”Näpst och vård”.
Se kap 6 ”Statskyrkans herrliga Träd”; kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
Nerikes distriktsförening 1869, s. 15.
Nerikes distriktsförening 1872, s. 25–26.
Franzén 1888, s. 2–4.
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tionella insikten är alltså grunden för den frälsande tron och känslorna av liv,
glädje och frid, vilka är kännetecken på frälsningen. Resultatet blir att syndare
blifvit delaktiga af lif och frid,13 men detta är inte medlen till frälsning, utan
resultatet av den förståndsmässiga insikten.
Även om känslor inte ses som negativa i sig, är man försiktig och rent av negativ i sin hållning till känslosamheten i officiella sammanhang. Man varnar för
ett emotionellt sanningsbegrepp. Man får akta sig så att man inte framställer
sken som werklighet.14 Man önskar väckelse, men den ideala väckelsen är sådan
som den som föregick i Asker 1877. Det var en väckelse som kom utan skrik
och buller i wåra möten; men den är sund och djupgående. Kapellet beskrivs
som fullsatt vid bönemötena, men mötet kännetecknas av att man känner Guds
kraft. En högtidelig tystnad råder hos publiken under det att den bedjande högt
talar med Gud, och man är glad att slippa störas af stönande och kvidan, dessa
otillbörliga oljud, som hos wissa kristna stegras under deras gudsdyrkan till
riktiga jemmerrop, hwarför deras bönemöten likna mera möten för owäsen, än
stilla umgänge med Gud. Efter mötet inbjudes människor till samtal i vilka man
som regel har, att om möjligt icke lemna de bekymrade, förr än de omfattat nåden. Efter det att en människa omvänt sig till Gud träffas en överenskommelse
med personen i fråga att ingå i en bibelklass en gång i veckan.15
Bibelklassen och det fortsatta kristna livet kan beskrivas som en fortsatt
skola och bildning. Det handlar om att växa till och att församlingens medlemmar får en mera utbildad bestämd öfvertygelse och enighet i tro.16 I hela det
kristna livet, från tillfället man kommer till tro och genom den helgelseprocess
man eftersträvar, spelar rationaliteten en avgörande roll.
15.1.2.3. Predikandet
Predikandet är det medel som främst används för att nå församlingens målsättningar, både när det gäller kvantitativ och kvalitativ tillväxt. Man predikar för att
människor skall komma till tro och man predikar för att människor skall växa i
sin tro. Det är därför naturligt att predikan kännetecknas av samma rationalitet,
som finns under hela frälsningsvandringen. Det blir det rationella utläggandet av
Skriften som högaktas. De bevarade utkasten är rationellt strukturerade och pedagogiskt upplagda för att förmedla kunskap och förståelse till församlingen.
Inom baptismen betecknas församlingens föreståndare som lärare. Pastor
Pira är församlingens predikant och lärare. När predikanterna i distriktet samlas
är det till ett lärarmöte. Denna titel visar på det rationella draget som genomsyrar
församlingen i Asker och förmodligen baptismen som helhet. Predikan är en läraruppgift och kring den söker man skapa ett så bra klimat som möjligt för kunskapsförmedling. Man söker begränsa eventuella störningsmoment i form av
13
14
15
16
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Nerikes distriktsförening1877-78, s. 8-9.
Wecko-Posten 1877:11.
Wecko-Posten 1877:11.
Nerikes distriktsförening 1877-78, s. 29-30.

emotionella uttryck, för att budskapet skall nå fram till auditoriet i församlingen.
Man placerar också talarstolen centralt och upphöjt i kapellen, med samma
syfte.17
15.1.2.4. Bildningen
Även om predikan är det optimala medlet för påverkan, i och med dess koppling
till Guds ord, så finns det andra sätt. Det är t.ex. inte ovanligt att man inte håller
predikan utan ”föredrag” om olika ämnen.18 Det finns ett allmänt bildningsideal
i församlingen. Den sanna bildningen är t.o.m. identisk med sann kristendom:
Med bildning menas att bilda eller forma efter något visst mönster. Någon fullständigt bildad menniska har aldrig funnits. Endast en nämligen Jesus Kristus.
Den som söker att likna Honom, kommer närmast den sanna bildningen. Ty han
ensam hade hög grad alla de goda egenskaper som tillhöra den sanna bildningen.19

Genom kopplingen mellan Kristus och bildningen inlemmas bildningen som ett
ideal i församlingen. Om Kristus var bildad och en kristen är kallad till efterföljelse måste bildning utgöra ett eftersträvansvärt mål för individen. Och det blir
då församlingens uppgift att i möjligaste mån tillhandahålla bildning i sin verksamhet för medlemmarna. Församlingen skall bli mera utbildad.20
Bildningsidealet kopplas till det kristna livet med dess bibelläsning och bön, till
familjelivet i form av god uppfostran, men också till skola och privat bokläsande.21 Praktiska och intellektuella kunskaper ses som något gott i sig, vilket är
ett uttryck för den rationella mentalitet som finns i församlingen. Bildningen är
så viktig i sig att den är eftersträvansvärd även om man inte befinner sig i en
samhällelig situation där man kan ha nytta av den. Det spelar ingen roll om man
är en kvinna från arbetarklassen, bildning är något att sträva efter, ty det är gott
att få lära så mycket som möjligt för alla, ty alt är nyttigt, att förverva kunskaper
är bettre än att sätta in pengar på banken.22 Slutsatsen följer logiskt på synen att
bildning och kristen mognad är synonyma begrepp.
15.1.2.5. Institutionerna
I församlingen skapar man institutioner som är bärare och förmedlare av det som
församlingen är och ser som viktigt.23 Samtliga institutioner är nära relaterade
17 Se kap 7 ”Pastor Pira”; kap 8 ”Församlingshuset”; kap 12 ”Äktenskapen med icke-troende”.
18 Se t.ex. Wecko-Posten 1874:4 ”Läraremöte i Nerike”.
19 Jungfruföreningsprotokoll 1876-11-26. Liknande men mer kortfattad definition finns i
Jungfruföreningsprotokoll 1875-12-26.
20 Nerikes distriktsförening 1877-78, s. 29-30.
21 Jungfruföreningsprotokoll 1876-11-26.
22 Jungfruföreningsprotokoll 1878-04-28.
23 Se kap 14 ”Identiteten”.
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till rationaliteten. De olika skolverksamheterna visar på vilken vikt man lägger
vid det intellektuella och rationella tillägnandet av kunskap. Det gäller söndagsskolverksamheten, där de bibliska sanningarna presenteras för barnen för att de
skall förstå och ta det till sig. Likaså gäller det vardagsskolan som skall ge tidsenlig folkskolebildning24 och yrkesskolorna vid Labbetorp, Loviseberg och
Fridsta. Samtliga dessa skolinrättningar har till uppgift att förmedla rationell
kunskap; intellektuell och praktisk.25
Även ungdomsföreningarna och mycket av den övriga verksamheten, i form
av andra föreningar och bibelklasser, bär en rationell prägel. Upplägget med
samtal kring vissa frågeställningar, ofta utifrån en bibeltext eller ett problemområde är i sig inriktat på förnuftet. Individens förmåga att förstå och uttrycka sina
tankar i ett samtal eller en diskussion betonas. Man söker genom samtalen
komma fram till sanningen, Guds sanning, genom att använda sitt gemensamma
förnuft.26
15.1.2.6. Problemlösningen
När församlingen ställs inför ett problem som behöver lösas blir återigen rationaliteten synlig. De principdiskussioner som hålls rörande framförallt vardagsskolan och äktenskapen med icke-troende visar på det rationella (och andliga)
draget i församlingens mentalitet. När ett problem kommer upp diskuteras det
igenom grundligt. De olika argumenten för och emot lyfts fram. Man eftersträvar att få veta Guds vilja, men man gör det på ett väldigt rationellt sätt. Argumenten kan vara av tre huvudslag:
•
•
•

Bibliska (rationellt förstådda)
Rationella (ekonomiska, moraliska, praktiska, funktionella, religiösa, o.s.v.)
Emotionella

Självklart väger de bibliska tyngst, men oftast har problemet uppstått ur ett faktiskt förhållande, där tolkningen av Bibeln inte är självklar. I valet mellan rationella och känslomässiga argument väger alltid de rationella tyngre. De känslomässiga argumenten avfärdas oftast tämligen lättvindigt och man återgår till att
bedöma problemen utifrån ett rationellt sakligt perspektiv. När man analyserar
problem i församlingen gör man det utifrån orsak-verkan. Även om problemets
orsaker beskrivs i andliga termer är analysen i högsta grad rationell.27
15.1.2.7. Empirismen
Sanningen är i första hand biblisk. Men den är också empirisk. För församlingen
finns det inget motsatsförhållande i detta. De bibliska sanningarna måste visa sig
24
25
26
27
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Stadgar §6.
Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år”, kap 14 ”Identiteten”.
Se kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
Se kap 9 ”Vardagsskolan”; kap 12 ”Äktenskap med icke-troende”.

i det verkliga livet. I betoningen på den personliga tron och omvändelsen, gärna
med en bestämd händelse och ett bestämt datum, följer också tanken på att det
skall vara en skillnad före och efter. Det skall gå att se en skillnad med blotta
ögat. En förändring har inträffat i individens liv, men hur skall man kunna veta
det om det inte märks. För att kunna göra denna bedömning hamnar fokus på
livet. Det kristna livets verklighet skall kunna prövas empiriskt. Man skall kunna
undersöka och komma fram till om det finns en levande tro. De yttre kännetecknen och markörerna blir viktiga i denna empiriska prövning av individens och
församlingens hälsa. Det visar sig på det religiösa området i form av gudstjänstbesök, bibelläsning och bön, på det moraliska området i form av att man inte
lever i de uppenbara synderna, på det viljemässiga området i form av engagemang i församlingens verksamhet o.s.v. När det gäller det moraliska området
blir de yttre tecknen väldigt viktiga. Blir en kvinna gravid är det allvarligare än
om man bara legat med varandra före vigseln. Församlingen vill ha tydliga
tecken, som gör att man kan göra den rationella bedömningen av tillståndet.28
Församlingens tillstånd bedöms utifrån engagemanget och är det dåligt behöver man blifva uppfriskade och satta i lifligare verksamhet.29 Graden av väckelse är ett annat kriterium, liksom enheten i församlingen.
Dock lifaktigheten, i förening med kraft i bekännelsen och tillwäxt i Guds kännedom, är hos oss icke hwad den bör och måste wara hos Herrens folk, för att
Honom ega full ynnest och ett godt witsord, hwarföre wi ock känna behof af att
ifrigt bedja om den helgande andens dop. – Få wäckelser förspörjas.30

15.1.3. Sammanfattning
Församlingen kännetecknas av rationalitet, men det är en andlig rationalitet. Det
är en kombination av övertygelsen om Guds närvaro, verksamhet och kommunikation och användandet av det mänskliga förnuftet. Den andliga rationaliteten
blir oerhört viktig i förståelsen av Askers baptistförsamling, då det är den som
utgör grunden för församlingens epistemologi. Man tolkar sin tillvaro med hjälp
av denna rationella andlighet. Guds existens och Guds ords sanning, tillsammans
med en inte lika artikulerad tro på det mänskliga förståndet gör att man kan tro
sig om att kunna veta och förstå rätt, tillämpa det rätt i det egna livet och den
egna gemenskapen, samt föra denna sanna kunskap vidare till andra människor.
Kunskapandet i församlingen sker genom den andliga rationaliteten.

28 Se kap 11 ”Näpst och vård”, kap 12 ”Äktenskap med icke-troende”, kap 13
”Ungdomsföreningarna”.
29 Nerikes distriktsförening 1875, s. 16.
30 Nerikes distriktsförening 1870, s. 21.
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15.2. Dualistiskt tänkande31
Utifrån det absoluta sanningsbegreppet, vilket är teologiskt grundat, kan man i
Askers baptistförsamlings mentalitet se ett tydligt dualistiskt drag. En mängd
områden låter sig indelas i tämligen svart-vita kategorier.

15.2.1. Substansdualism
I och med att Askers baptistförsamling är en religiös grupp är det inte konstigt
att de i grunden har en substansdualism. Tillvaron består av mer än en beståndsdel, både av ande och materia. Det finns en immateriell verklighet parallellt med
den materiella. I baptistförsamlingen i Asker verkar inte spänningsförhållandet
mellan dessa varit särskilt starkt. Man ser vanligtvis inte det ena som gott och
det andra som ont. Vid något tillfälle i samband med diskussionerna kring nattvardens och söndagens helighet, ställs dessa i ett motsatsförhållande till ekonomiska och materiella förhållanden. Hos den mindre grupp som förespråkar detta
kan man skönja en hållning, där det andliga ses som bättre och renare och det
materiella och ekonomiska som lägre och rent av litet syndigt. För minoritetsgruppen får de två inte sammanblandas. För Pira är detta ett tecken på att de är
svaga syskon. Hur stor gruppen är är svårt att avgöra, den är dock så pass stor att
man väljer att ta hänsyn till den.32 Liknande tendenser går att se i ungdomsföreningarnas diskussioner om vad som är tillåtet på söndagen. Nöjen ses som
världsliga och därmed oförenliga med söndagens helighet. Skridskoåkning och
andra onyttiga saker, som att gå armkrok med flickor, är värre om de sker på
söndagen än på andra dagar.33

15.2.2. Teologisk dualism
I församlingens grundläggande religiösa mentalitet finns det en dualism. På ena
sidan står Gud och på den andra står Djävulen och onda andemakter. Även om
denna dualism finns företrädd i materialet, är hänvisningarna till den mörka sidan inte särskilt många. De förekommer vid något tillfälle i ungdomsföreningarnas frågor34 och vid något tillfälle i samband med församlingstukt.35 Den sparsamma förekomsten av den teologiska dualismen kan bero på antingen dess
självklarhet, eller troligare, att församlingens teologiska centrum är så fokuserat
på den ljusa sidan, att, trots att dualismen finns i medvetandet, den andra sidan
förbleknar och inte får någon framträdande roll.

31 För det filosofiska begreppet ”Dualism”, se Filosofilexikonet, s. 119-120. Uppslagsord
”Dualism”.
32 Protokoll 1884-08-10 §2; 1885-11-02 §4.
33 Se kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
34 Ynglingaföreningsprotokoll 1880-06-20; Jungfruföreningsprotokoll 1879-07-20; 187908-03
35 Protokoll 1874-02-05 onumrerad paragraf.
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15.2.3. Etisk dualism
Det område där dualismen kommer tydligast till uttryck är det etiska. Det finns
tydliga regler för vad som är rätt eller fel. Ett absolut gudsbegrepp skapar absoluta etiska normer och ett i teorin absolut syndabegrepp. I ungdomsföreningarnas diskussioner om rätt och fel, om vad som är synd och inte, finner man ett
uppenbart dualistiskt drag. Samma etiska dualism är tydlig i protokollen som rör
församlingstukt. Det finns rätt och fel och det går att avgöra vad som är vad.36

15.2.4. Social dualism
Genom den utpräglade etiska dualismen och den tydliga identiteten och dess
gränser blir också ett drag i mentaliteten en social dualism. Avskärmandet och
det svart-vita ingrupps-utgrupps-förhållandet skapar vad man kan kalla en tydlig
social dualism. Det är församlingen och de andra, troende och icke-troende,
frälst och ofrälst, kristen och ickekristen, medlem och icke medlem, syndare och
rättfärdig, vänner och motståndare o.s.v.37
Den sociala dualismen finns tydligt företrädd i dokumentet ”Statskyrkans
herrliga Träd”. Hela dokumentet genomsyras av kontrasterna mellan församlingen och framförallt statskyrkan. Man målar en tillvaro med svart-vita penseldrag. Församlingen är den nya, av Gud utvalda, lilla, sanna, fria församlingen i
motsats till den gamla, köttsliga, stora, lögnaktiga, tvingande statskyrkan.38
Liknande förhållningssätt återkommer i ungdomsföreningarna. Här handlar
det om sann eller falsk kristendom, de trogna eller de otrogna, församlingen och
”världen” o.s.v.39 Den sociala dualismen blir med tiden något uppluckrad och
gruppen ”de grå” skapas mellan ingruppen och utgruppen. Hur mycket detta påverkar mentaliteten är svårt att avgöra. Tänkbart är att man söker behålla den
sociala dualismen, men källmaterialet visar att det är svårt.40

15.2.5. Sakral dualism
Nära besläktat med den tendens som finns i församlingen, som relaterar till substansdualismen, att göra en värdemässig skillnad mellan andligt och materiellt,
är tendensen att skapa en sakral dualism. Minoritetsgruppens önskan att ”helga”
nattvardsritualen och söndagen finns företrädd hos en vidare grupp i synen på
byggnaden. Den nya byggnaden är mycket mer sakralt präglat än den tidigare
nedbrunna. Här finns uppdelningen mellan den sakrala delen och skoldelen, liksom uppdelningen mellan ”koret”, vilket är predikantens ”heliga” sfär, och församlingen nedanför. Också byggnadens yttre arkitektur visar på att det är en
36 Se kap 11 ”Näpst och vård”, kap 12 ”Äktenskap med icke-troende”, kap 13
”Ungdomsföreningarna”, kap 14 ”Identieten”.
37 Se kap 14 ”Identiteten”.
38 Se kap 6 ”Statskyrkans herrliga Träd”.
39 Se kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
40 Se kap 14 ”Identiteten”.
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sakral byggnad. Tendensen till att sakralisera utifrån ett dualistiskt synsätt finns.
Det blir starkare i och med församlingens institutionalisering och tillväxt.41

15.2.6. Kronologisk dualism
Också i relation till tiden finns det ett dualistiskt tänkande. I dokumentet ”Statskyrkans herrliga Träd”, finns det en kontrast mellan urförsamlingens tid, som är
ljus, och den mörka period som följde därefter. Församlingens rena första tid
står i kontrast med statskyrkosystemets mörka. Kontrasten finns också mellan
detta mörka förgångna och det nya som sker i och med baptismen. Det nya står
för samma ljus som det som fanns förr. Man beskriver det som nu händer i eskatologiska termer, som en uppfyllelse av de bibliska profetiorna och en
återupprättelse av det gamla idealet. Tidens olika mörka perioder kontrasteras
mot de ljusa. Historien och tiden indelas utifrån ett dualistisk tänkande om
mörka och ljusa perioder. Indelningen sker utifrån tanken på Guds handlande i
världen.42
I övrigt är det få hänvisningar till tiden. Vid något tillfälle motiveras handlandet utifrån ett framtida eskatologiskt ingripande från Gud: Ett stort behof
kännes af att blifva uppfriskade och satta i lifligare verksamhet; ty tiden är
kort.43 Inte ens i ungdomsföreningsmaterialets frågeställningar finns det
eskatologiska spekulationer. Den kronologiska dualismen är tydligen främst historisk och inte eskatologisk.

15.3. Otrygg trygghet
15.3.1. Trygghet
Församlingen i Asker har en stark identitet. Man vet vilka man är och ser sig
som de ”riktigt kristna” i Asker, i motsats till statskyrkan. Man är Guds utvalda
och speciella. Man har ett värde också i och med att man är Guds redskap för
väckelse i socknen. Det råder ingen som helst tvekan om att man står på Guds
sida mot allt det som vänder sig mot honom i form av statskyrka, ”världen” och
synden.
Utifrån det absoluta sanningsbegreppet och den dualistiska världsbilden blir
tillvaron begriplig. Det finns inga som helst tvivel uttryckt över den kristna trons
sanning. Det finns heller inga tvivel på att det är evangeliet om Jesus Kristus och
hans försoning som frälser, och endast det. Det gör att det inte heller finns några
tvivel på att man valt rätt, när man valt att tro och låta döpa sig. Några undantag
finns väl, i och med att en del människor väljer att ”gå tillbaka till världen”, men
mentaliteten som helhet är att man är trygg i de absoluta sanningar som predikas
i församlingen. De absoluta begreppen skapar en tillhörighetens trygghet, man är
41 Se kap 8 ”Församlingshuset”.
42 Se kap 6 ”Statskyrkans herrliga Träd”.
43 Nerikes distriktsförening 1875. s. 16.
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på den rätta sidan, Guds sida. Eftersom sanningen i detta är absolut blir tryggheten absolut i relation till tillhörigheten. Att förhållandet till sanningen och församlingen är av den karaktären, visar sig i att så många av de som ställs inför
församlingstukten önskar och ber att få vara kvar, trots den behandling de får
utstå. Många av dem som utesluts vänder också tillbaka till gemenskapen ganska
snart efter det att de uteslutits, vilket likaledes visar på den roll man anser att
församlingen har i relation till sanning och frälsning. Även om det är tron på Jesus Kristus som frälser, verkar det finnas en tendens till att se tillhörigheten till
församlingen som en garanti för att man har del av frälsningen. Den utvalda och
sanna församlingen blir bärare av sanningen och frälsningen på ett mycket konkret sätt. Att då tillhöra denna sanningens bärare skapar en enorm känsla av
trygghet.44
De tydliga gränser som dras upp mot omvärlden gör också tillvaron trygg.
Man vet vilka som tillhör och vilka som inte gör det. De synliga markörerna och
det rationellt empiriska tänkandet gör att för de flesta är gränsdragningsproblematiken inte särskilt svår. Visst händer det i vissa fall, att man inte kan vara riktigt säker och med tiden ökar svårigheten, men generellt sett är gränserna och
dess råmärken enkla att se. Också staketen skapar trygghet. Man vet vad som
finns innanför och man vet vad som är där ute. Tryggheten bottnar både i att
veta att man är innanför och vilka som är innanför och att man genom staketen
kan stänga det hemska ute.45
Att ha medlemskap och tillhörighet i församlingen innebar även en social
trygghet. Församlingens lära om allas lika värde och gemenskapen som en
kropp, skapar ett klimat av vård och omhändertagande. Att tillhöra baptistförsamlingen var att ha en ”socialförsäkring” i en tid när det saknades. Tillhörde
man någon utsatt grupp, t.ex. av fattiga eller handikappade, kunde man räkna
med församlingens omsorg och hjälp. Man skapade en församlingsdiakoni som
var nära knuten till nattvardens teologi om allas delaktighet. Kopplat till omsorgen var även den sociala kontroll som fanns inbyggt i församlingens tuktsystem.
Den kan te sig hämmande, men skall kanske främst ses som trygghetsskapande.
Man fick faktiskt veta om man var på väg att gå över gränsen, vilket kan ses
som ett varningssystem. Tryggheten var således både andlig, social och ekonomisk.46

15.3.2. Otrygghet
Tvivlen rör inte den rätta läran och församlingens identitet som den sanna, utvalda och rena församlingen, utan om man som individ uppfyller de kriterier
som finns för tillhörighet. Den baptistiska individualismen som lämnar stort ansvar till den enskildes val gör också att ett stort ansvar hamnar på den enskilde.
44 Se kap 11 ”Näpst och vård”.
45 Se kap 7 ”Församlingshuset”; kap 11 ”Näpst och vård”; kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
46 Se kap 11 ”Näpst och vård.”
313

Eftersom tillägnandet av frälsningen är något man, i första hand, gör genom ett
personligt val, blir betoningen på Guds makt att frälsa och bevara mindre. En del
av frälsningstryggheten försvinner i och med människans totalt fria vilja. Det
handlar inte om att man egentligen tvivlar på att de staket och regler som finns
inte skulle vara rätta eller sanna. Man tvivlar inte på Gud, församlingen eller
sanningen, utan på sig själv och sin egen förmåga att, trots dess tydlighet, uppfatta och hålla sig innanför gränserna.
De många och tydliga markörerna och gränserna skapar trygghet, men även
otrygghet. I och med att man löper risken att förlora tillhörigheten i den gemenskap som bär på sanningen, genom att överträda någon av gränserna, skapas ett
otryggt drag i tillhörighetens trygghet.47
Otryggheten blir främst synlig i Ungdomsföreningarnas frågor. Man vill få
klarhet var gränserna går och man är medveten om att man kan förlora det man
har. En fråga som Hvad står vi i fara att förlora?48 visar på medvetenheten om
risken att förlora frälsningen, liksom den mer positivt formulerade Kunna vi
göra något för att vinna dem, som en gång varit Guds barn, men vändt åter till
verlden. Och om så är, huru böra vi förhålla oss?49 Frälsningen finns, men man
kan förlora den och detta skapar en viss otrygghet.
Otryggheten visar sig också i den ambivalenta relationen till människorna i
”världen”. Man bör umgås med dem för att om möjligt vinna dem för Kristus,
men man bör samtidigt undvika dem för att inte påverkas av dem och deras levnadssätt. Problemet är att de bär på de negativa markörerna för icke-tillhörighet.
Om man finns i deras sällskap och i deras sammanhang finns risken att dessa
markörer ”smittar” och den egna tillhörigheten blir ifrågasatt. ”Angiverisystemet” förstärker troligen också förhållandet genom att det kan räcka att man är i
fel sammanhang för att bli rapporterad till församlingen.50
De tydliga gränserna och tillhörigheten till en socialt kontrollerad gemenskap
skapar både trygghet och otrygghet.

15.4. Begränsad demokrati
15.4.1. Den demokratiska grundhållningen
Församlingens grundhållning är uttalat demokratisk. Ingenstans kommer det i
källmaterialet tydligare till uttryck än i debatten kring skolans vara eller inte
vara:

47
48
49
50
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Se kap 14 ”Identiteten”.
Ynglingaföreningsprotokoll 1879-11-16.
Jungfruföreningsprotokoll 1877-07-08.
Se kap 11 ”Näpst och vård”, kap 12 ”Äktenskap med icke-troende”; kap 13
”Ungdomsföreningarna”.

Wårt samfunds höga och viktiga kristliga grundsats är att ingenting må ske genom
maktspråk och tvång utan af fri vilja i sina sinnen. Hvar och en medlem har att säga
sin tanke och hvad han är bäst övertygad om inför Gud och sitt samvete.51

Varje medlem har rätt att ha och uttrycka sin åsikt. Det finns inga begränsningar
för denna demokratiska rättighet, bara det sker inför Gud och med gott samvete.
Frågor avgörs i församlingen genom demokratisk omröstning och det är tillsammans man fattar de viktiga besluten. Organisatoriskt är församlingen som
helhet och de olika föreningsverksamheterna demokratiskt uppbyggda. Med
valda styrelser och årsmöten där medlemmarna kan lägga förslag och påverka
verksamhetens utformning.52
15.4.1.1. Teologisk motivering
Den demokratiska grundhållningen är teologiskt och soteriologiskt motiverad.
Människan har fått en fri vilja av Gud att välja, det är den baptistiska väckelseteologins grund. Individen är myndigförklarad och hon väljer personligen att ta
ställning till Guds erbjudande om frälsning eller avstå. Det är en demokratisk
rättighet som gäller alla människor. Det görs, i relation till frälsningen, ingen
skillnad på människor, vare sig när det gäller kön eller social ställning, därför
görs det heller ingen skillnad i församlingen. Var och en har samma rättigheter,
därför att det är Herrens troende och döpta församling.53 På samma gång som
individens frihet är teologiskt motiverad är själva församlingen det. Den individuella friheten att välja är, liksom den kollektiva gemenskapen som församlingen utgör, uttryck för Guds vilja. Församlingen är Guds församling och består
av individer som är myndiggjorda och har rätt att säga vad de upplever i sitt inre
och inför Gud. Kombinationen av den teologiskt motiverade individualismen
och kollektivismen skapar ett demokratiskt synsätt. 54
15.4.1.2. Kontrastförstärkning
Det demokratiska förhållningssättet förstärks av det kontrastförhållande församlingen känner sig stå i och ställer sig i i relation till statskyrkan. Genom det markerande avståndstagandet från allt vad statskyrkligt heter och den stereotypa bild
man skapat av statskyrkan, förstärker man den egna identiteten och mentaliteten.
Statskyrkan står för förtryck och tvång, vilket förstärker baptisternas frihetsideal. De har tagit sig ut ur den instängdhet de tidigare upplevt och gått utanför
de murar som man känt statskyrkan tidigare satt upp. Man har frigjort sig från de
tvångsmedel man blivit utsatt för, vilka berättas om i församlingens egen tillkomsthistoria. Man vill därför själva aldrig använda liknande medel. Gång på
51 Protokoll 1879-06-02.
52 Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år”, kap 9 ”Vardagsskolan”, kap 13 ”ungdomsförenngarna”.
53 Protokolls-Bok Inledningen, s. 1.
54 Se kap 8 ”Vardagskolan”.
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gång kommer det fram i materialet att inte ens i de mest kritiska situationer får
man ta till tvångsmedel.55

15.4.2. De begränsande faktorerna
Idealet av de fria individerna som tillsammans styr kollektivet uppfylls inte helt
Trots den teologiskt motiverade demokratiska grundhållningen finns det ett antal
faktorer som begränsar församlingsdemokratin.
15.4.2.1. Det absoluta sanningsbegreppet
Det absoluta sanningsbegrepp som fanns i församlingen, grundat på Guds verklighet och Bibelns auktoritet, fungerar självklart till viss del begränsande för
demokratin. Även om alla åsikter är tillåtna är inte alla acceptabla, utifrån ett
absolut sanningsbegrepp. Om det finns en sanning kan inte allt vara rätt, vilket
gör att man inte kan rösta om allt. Förmodligen känner individen heller inte att
man kan yttra allt, även om det är tillåtet i teorin.56
15.4.2.2. Enhetsidealet
Det finns i församlingen ett hyllandet av enheten, som kan tänkas fungera hämmande på demokratin. I och med att församlingen är Guds församling och Kristi
kropp är det tänkt att den skall vara en enhet och enig. Idealet finns i Bibeln och
det förstärks av de splittringar som går fram inom baptismen både i början på
1860-talet och början på 1870-talet. Församlingen i Asker har skonats från dessa
splittringar, men dess förekomst har förstärkt enhetsidealet. Det finns med i hela
församlingens historia som ett bärande element. Alltifrån de onödiga näbbastämmorna i inledningen till protokollsboken vidare till Piras tacksamma ord
strax innan hans död. I Wecko-Posten är just enheten i stort sett det enda, vid
sidan av medlemsantalet, som finns med i rapporteringen från 25-årsjubileet:
Bland det märkliga, som framgick vid lärarens återblick på församlingens uppkomst och verksamhet under detta fjerdedels sekel nämndes , att ingen enda
gång otillbörlig partistrid förekommit i församlingen. Icke heller hafva småsinthet och köttsligt käbbel fått utkämpas i församlingens gemensamma möten utan
förut parterna emellan; oftast på enskild väg hafva split och uppkommen oenighet fått lof att komma till uppgörelse.57

Om konsensus alltid är målet inverkar det hämmande på de demokratiska processerna. Minoriteternas åsikter kan begränsas och förtigas, eller så kan de tas
hänsyn till i en kompromiss, så som fallet var i samband med bygget av det nya
55 Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år”;kap 5 ”Askers socken unden 1800-talet
andra hälft”, ”kap 6 ”Statskyrkan herrliga Träd”; Kap 7 ”Pastor Pira”; kap 8 ”Församlingshuset”; kap 9 ”Vardagsskolan”; kap 14 ”Identiteten”.
56 Se kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
57 Wecko-Posten 1883:52.
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kapellet.58 Oftast söker man tydligen lösa meningsskiljaktigheter utanför gemenskapen i enrum för att bevara enheten officiellt.59
15.4.2.3. Kvinnosynen
Synen på kvinnan i Askers baptistförsamling är dubbeltydig. Hon får en ny plats
genom att den personligt mottagna frälsningen gäller alla lika, kvinna såväl som
man. I församlingen skapas ett antal fora för hennes verksamhet, såsom sy-, mödra- och jungfruföreningar, där det är kvinnor som utgör styrelsen. Hon är välkommen på samma villkor i vardagsskolan och man skapar yrkesskola för henne
liksom för ynglingarna. Bildningsidealet gäller så väl för kvinnor som för män. I
vardagsskolan är det, förutom Pira, bara kvinnliga lärare och i dess styrelse är
fyra av de nio platserna vikta för kvinnor. Hon kan få uppgiften att justera protokollet i församlingen, liksom fungera i församlingstukten och som söndagsskollärare.. Det finns även viss öppenhet för kvinnans roll som predikant. Pira avfärdar det inte när den kommer upp som en fråga i jungfruföreningen och Nelly
Hall får predika och be för sjuka i kapellet.60
Men trots att kvinnan i teorin har rätt att yttra sig på samma villkor som
mannen finns det i protokollsböckerna som rör församlingen inget yttrande av
en kvinna. Här lyser hon med sin frånvaro. Frånvaron beror på flera orsaker, där
en är den biblicistiska hållningen. De bibelställen som betonar kvinnas underordnande och tigande tolkas bokstavligt, vilket begränsar hennes handlingsutrymme i församlingen.
En annan orsak är den samhällsordning som församlingen finns i. Kvinnans
roll var i hemmet och den ideala kvinnan var en passiv, sedlig, förnöjsam och
blygsam varelse. Det offentliga rummet var framförallt männens och en kvinnas
offentliga framträdande kunde ses som ej sedesamt.61
15.4.2.4. Den hierarkiska samhällsstrukturen
Demokratin begränsas av ett annan kulturell påverkan. 1800-talets samhälle är
hierarkiskt uppbyggt med tydliga klasser och rösträtt i relation till inkomst.
Detta förhållningssätt lyckas inte församlingen frigöra sig ifrån, även om det
finns personer som får utrymme p.g.a. andliga kvalifikationer och inte utifrån
social ställning. Men flertalet av dem som har förtroendeuppdrag och som yttrar
sig i samtalen är de som har en något högre samhällsställning. De socioekonomiska faktorerna verkar påverka församlingens styrande och hämma den fria
demokratin.62
58 Protokoll 1885-10-26.
59 Se kap 9 ”Vardagsskolan”.
60 Se kap 4 ”Asker baptistförsamlings första 30 år”; kap 7 ”Pastor Pira”; kap 9
”Vardagsskolan”; kap 12 ”Äktenskap med icke-troende”; kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
61 Se kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
62 Se kap 12 ”Äktenskap med icke-troende”.
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15.4.2.5. Ämbetssynen
Liksom så mycket inom Askers baptistförsamling är även ämbetssynen dubbel
på flera olika sätt. Det allmänna prästadömet hyllas, liksom alla individers lika
värde och ställning. Pastor Pira är bara en broder bland andra. Hans förslag kan
röstas ner. Och ändock har predikanten en särställning.63
Samtidigt som man inte har någon tydligt uttalad successionsordning, finns
det inom den tidiga baptismen tydliga sådana drag. Man skulle vara döpt av en
avskild predikant. I pastor Piras fall kan man väl se successionen i form av att
det är församlingens grundare Hanner som tar med Pira och introducerar honom
för församlingen. Den roll predikan har i församlingen ger också predikanten en
särställning, vilket visar sig i den auktoritet ett lärarmöte kan ha. Visst förekommer det att man går emot Pira och t.o.m. kritiserar honom, men i allmänhet
är det så att när Pira yttrar sig lyssnar församlingen. Utifrån sin auktoritet som
predikant och sakramentsförvaltare har han en särställning. Pastor Pira tar i
mycket över kyrkoherdens roll och i och med det spiller även en del av ämbetssynen över på frikyrkopredikanten. Om en peson får en särställning påverkar det
demokratin.64
15.4.2.6. Den sociala kontrollen
Den sociala kontroll som finns i församlingen, inbyggd bl.a. i församlingstukten,
fungerar säkerligen också som en hämsko på den demokratiska friheten. I och
med att det finns vissa godkända värderingar i gemenskapen, skall det till
mycket mod för att hävda åsikter som står i strid mot dem. Det finns exempel på
det i någon debatt i församlingen och vid några tillfällen i de båda ungdomsföreningarna, men det är inte särskilt vanligt.65

15.5. Trosviss duktighet
15.5.1. Tro
Askers baptistförsamling ser sig själv som Guds utvalda och sanna församling.
De ser sig som bärare och förmedlare av den oförfalskade sanningen. De är kallade av Gud med ett speciellt uppdrag och detta, tillsammans med övertygelsen
om Guds realpresens, skapar en trosvisshet i det som de företar sig. Det verkar
finnas en tro på att de skall ha framgång.
Och församlingens första 30 år är en osannolik framgångssaga. De 15 ursprungliga medlemmarna har på två år femdubblats. Dessa 75 tar sig an projektet att bygga ett församlingshus med samlingssal, där man vid ett tillfälle kunde

63 Se kap 4 ”Asker baptistförsamlings första 30 år”; kap 7 ”Pastor Pira”; kap 12 ”Äktenskap
med icke-troende”.
64 Se kap 7 ”Pastor Pira”; kap 12 ”Äktenskap med icke-troende”.
65 Se kap 11 ”Näpst och vård”; kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
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trycka in det tiodubbla, och bostadsdel med två lägenheter66, man anställer
pastor och startar skola. Man fortsätter att växa och det går inte ett år utan att
man döper människor. Verksamheten utökas med söndagsskolor och föreningar,
körer och bibelklasser. Man går från de ursprungliga 15 till över 350 medlemmar, från att ha varit en förtryckt liten grupp till att bli en etablerad, accepterad
och aktad del av Askers socken och av baptismen i Sverige. Även under perioder när ekonomin varit dålig eller motgångar hopat sig har man trots det gått
trosvisst vidare framåt. Trosvissheten och tanken att man med Guds hjälp kan
klara av det visar sig kanske allra tydligast i den stund då församlingens hem,
bönhuset i Stohagen, 1885 brinner ned till grunden. Omedelbart fattas beslut om
ett nybygge och man bygger det i samtiden största baptistkapellet på Sveriges
landsbygd med plats för 600 sittande personer, ungefär dubbelt så många som
antalet medlemmar. Man tror att det skall gå väl, att man skall klara ekonomin
och att de sexhundra platserna skall fyllas. Man är övertygad om att Gud står på
deras sida. Framgången förstärker den övertygelsen.67 Man räknar med Guds
konkreta hjälp och man ser den i sin historia:
... wi [ega] bewis på många enskilda och allmänna wälsignelser af Herren.68
Wäl kunna vi säga till Herrens lof och pris: ”Hitills har Herren hulpit oss!”69

Utifrån den trosvissa attityden ser man framåt och fortsätter att i olika sammanhang förvänta sig Guds hjälp och ledning: Herren leder oss ofelbart rätt.70

15.5.2. Duktighet
Församlingen kännetecknas av en trosviss aktivism. Verksamhet är bedömningskriteriet både för individen och församlingen. Man känner ständigt ett stort
behof…af att blifva uppfriskade och satta i lifligare verksamhet.71 Sammankopplas denna aktivitet med den betoning på yttre beteenden och empirism skapas en
mentalitet av duktighet i församlingen.
Duktighetsmentaliteten kan delvis härledas ur församlingens historia som liten, utanför och förtryckt. Den minoritetsidentitet, som skapas i och med omständigheterna kring församlingens bildande och första historia, och som finns i
den allmänna baptisthistorien av förföljelse och motkultur till majoritetskyrkan,
skapar också ett sorts mindervärdeskomplex, som man vill kompensera. Man
vill visa att man minsann duger och är acceptabel. När församlingen växer försvinner delvis minoritetsidentiteten, men inte fullständigt, då den är kvar som
66
67
68
69
70
71

Byström 1928, s. 59–60.
Se kap 4 ”Asker baptistförsamlings första 30 år”.
Nerikes distriktsförening 1880–1881, s. 25.
Nerikes distriktsförening 1870, s. 21.
Protokoll 1884-04-06 och 1884-05-18 sammandragna §1.
Nerikes distriktsförening 1875, s. 16.
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historiskt ideal.72 Den lever kvar under ytan bl.a. i form av duktighetssträvan.
Detta mindervärdeskomplex visar sig i rapporten till Wecko-Posten om bygget
av det nya kapellet:
Askers nya kapell kostar omkring 40,000 kronor. Det är i det närmaste betalt,
emedan summan som kommer att utgå för dess komplettering är af församlingens medlemmar nästan tecknad att utgå fördelad på 5 år. Ingen ”tiggarlista” hvarken är utsänd eller kommer att utsändas. Det visar sig alltså här,
hvad en församling genom noggrann beräkning på förhand, genom uppoffring
och försakelse kan göra. Största antalet medlemmar i denna församling befinna sig i knappa omständigheter, men om dem sägas: ”Hvad de kunde det
gjorde de.” De likna Tessalonikerna deri, att ”de hafva offrat öfver sin förmåga.” Herren tillkommer äran!73

Baptistförsamlingen i Asker presenteras som ett bibliskt ideal. Deras duktighet i
relation till bygget är uppenbar. Det förstärks av en koppling till församlingsmedlemmarnas knappa ekonomiska förhållanden, vilket inte torde stämma med
verkligheten. Församlingen i Asker består mest av hemmansägande bönder,
vilka inte kan betecknas som leva under knappa förhållanden. Även om medlemmarna i församlingen inte var överklass, levde de inte i fattigdom. Man formar här en bild av församlingen och dess medlemmar som gör uppoffringarna
större och duktigheten tydligare. Duktigheten understryks av att ingen ”tiggarlista” hvarken är utsänd eller kommer att utsändas. En liknande formulering
finns hos Theofilus, där det heter att man skaffade pengar ”utan något som helst
offentligt tiggeri.”74 Genom att ge församlingen bibliska referenser förstärks
dess föredöme och uppoffringar. Man relaterar församlingen i Asker till den lilla
förföljda urförsamlingen i Thessalonike. Ett liknande exempel finns i dödsrunan
över makarna Sjögrens offer och föredöme.75
I relation till byggnationerna blir duktigheten särskilt synlig. Alla ställer upp
och gör sitt jobb. Man samlar in pengar, men man går inte ut med något officiellt upprop till hjälp som så många andra församlingar gör för att klara av sina
kapellbyggen. Det verkar finnas en mentalitet att församlingen skall klara sig
själv. De som frivilligt vill hjälpa till är välkomna, men man söker inte de utomståendes hjälp. Själv kan man däremot erbjuda andra församlingar som håller på
med kapellbyggen sitt ekonomiska stöd.76 August Qvarnströms redogörelse för
församlingens ”lekamliga ställning” blir också en redogörelse för församlingens
gedigna och präktiga arbete med kapellet.77
72
73
74
75
76

Se kap 6 ”Statskyrkans herrliga Träd”.
Wecko-Posten 1887:1.
Theofilus 1887, s. 24.
Wecko-Posten 1883:1. Se kap 8 ”Församlingshuset”.
Protokoll 1884-06-08 §4: Ett kapellbygge i Norge; 1884-06-08 §5; Kapellbygge i grannsocknen Ekeby; 1885-03-08 §2: Bönhusbygge i Wimmerby; 1885-04-12 §1: Kapellbygge i Karlstad; 1887-11-13 §4: Bönhusbygge i Tjällmo.
77 Qvarnström 1890.
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En annan sida av församlingens duktighet blir synlig i relation till pastor
Pira. Att ha en heltidsanställd pastor var ingen självklarhet under första delen
av1800-talets andra hälft. Det var ett fåtal församlingar som hade det, i Närke
var det endast den största, den i Örebro som hade det. Att församlingen i Asker
kunde ha egen heltidsanställd pastor väcker uppmärksamhet bland Sveriges
baptister.78 Även här kan man se detta i relationen som undertryckt motpol till
statskyrkan. Piras roll är den av kyrkoherdens, men han är en bättre företrädare
för sann kristendom än kyrkoherden med sina danstillställningar i prästgården.
Pira kommer att personifiera församlingen och blir ett bevis mot både de egna i
form av baptistpressen och motståndarna i form av kyrkan att församlingen är en
duktig församling.79
Överhuvudtaget verkar omvärldens gillande ha varit viktigt för församlingen.
I diskussioner kring församlingstukt lyfts frågan om vad andra baptistförsamlingar skulle tänka och tycka om man underlät uteslutning. I skoldebatten inkallar Pira, i sin argumentation, omgivningen som fiktiva vittnen. Beslutet sker inför både sunda förnuftet, inför vårt samvete, inför våra egna barn (i mognare
ålder), inför verlden, inför Guds församling och inför Gud sjelf.80
Duktigheten kan uttryckas i termer av plikt. Ibland blir det nästan komiskt
när plikten kommer i konfrontation med frivilligheten:
§14. Då skolan af hela församlingen underhålles ingår och såsom en kärlekens
pligt att hvarje icke helt och hållet obemedlad medlem är förbunden att till
skolans underhåll erlägga en bestämd frivillig årlig afgift till skolkassan. Frivilliga gåfvor emottages med stor förbindelse och tacksamhet.81

Det är medlemmarnas plikt och man är förbundna att stödja skolan med en bestämd frivillig årlig afgift till skolkassan. Man kan fråga sig hur orden bestämd
och frivillig kan förenas.
Duktigheten kommer också till uttryck i församlingssången, där Pira kan avbryta
och be den som inte kan sjunga tonrätt att sluta sjunga. Församlingen i Asker var
känd för sin sångkör och man åkte runt i socknarna och sjöng. Ännu ett tecken
på duktighetsmentaliteten.82
För församlingen var det viktigt att framstå i god dager, både som kollektiv
och som individer. Mycket av samtalen i ungdomsföreningarna kretsar kring
frågor inte bara om hur man skall leva, utan också hur detta skall bedömas. Begrepp som karaktär och trohet, arbetsamhet och andra dygder understryker duk-

78 Wecko-Posten 1874:4; 1883:2.
79 Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år”; kap 5 ”Askers socken under 1800-talets andra hälft”; kap 7 ”Pastor Pira”.
80 Protokoll 1879-06-02.
81 Stadgar §14.
82 Se kap 4 ”Askers baptistförsamlings första 30 år”; kap 7 ”Pastor Pira”.
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tigheten. Betoningen på yttre beteende som bevis för den inre verkligheten verkar vara en del av skapandet av duktighetsmentaliteten.83
Medlemmarna i Askers baptistförsamling var väl fostrade och folket i församlingen var kända som både artigare och trevligare än andra.84

15.6. Sammanfattande analys
Mentaliteten i Askers baptistförsamling är sammansatt. Det skapas en mentalitet
som söker hålla samman ett antal viktiga element i tänkandet, med skiftande
framgång. Vi skall avslutningsvis se på några av de saker man söker förena.

15.6.1. Gammalt och nytt
Församlingen i Asker fångar upp och lyckas integrera mycket av mentaliteten i
det gamla bondesamhället. Värderingarna är traditionella och välkända. I en tid
av samhällelig förändring blir de baptistiskt etiska värderingarna något som
människor känner igen. Duktighetsideal och sedlighet är inget nytt. Inte heller är
den religiösa världsbilden främmande. Människor i allmänhet har en tro, kan sin
katekes och vet vad syndabegreppets rätt och fel innebär. Det baptisterna gör är
att man kanaliserar det gamla och välkända, förstärker det och ställer människor
inför ett val. Man kritiserar inte den gamla moralen, eller den gamla trons innehåll i första hand, utan att den inte praktiseras. Kyrkokritiken är en kritik framförallt av att man inte lever som man, Bibeln och bekännelseskrifterna och lär.
Det personliga valet, individens rätt att själv välja, är den nya betoningen.
Här fångar baptisterna upp de strömningar som sedan upplysningen allt mer
gjort sig gällande. Bildningsidealet är ett annat uttryck för samma strömningar.
Överhuvudtaget finns det en öppenhet för nya former. Kyrkoherde Hedström
konstaterar kritiskt att de använder vilka medel som helst för att nå sitt mål:
För öfvrigt användes för befrämjande af detta syfte hvarjehanda andra lockelsemedel: för barnen söndagsskolor, för ungdomen ynglinga- och jungfruföreningar; allt i förening med fester, som göras tilltalande för olika åldrar och
smak.85

Askerbaptisterna förenar i sin gemenskap, förkunnelse och verksamhet både det
gamla och det nya. Man skulle kanske säga att de står för en öppen konservatism, eller en konservativ modernitet.

15.6.2. Gudomligt och mänskligt
Ett genomgående drag i den baptistiska mentaliteten i Asker är föreningen av
gudomligt och mänskligt. Församlingen är en religiös rörelse med en tro på en
83 Se kap 13 ”Ungdomsföreningarna”.
84 Se kap 7 ”Pastor Pira”.
85 Rapport till Prästmötet 1879, s. 4.
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andlig verklighet och en personlig Gud. Man tror att Gud handlar och råder, men
det leder inte till passivitet, utan till mänsklig aktivitet. Soteriologin med dess
betoning på personligt ställningstagande och dop är ett uttryck för detta, liksom
predikoivern i församlingen. Hela församlingens verksamhet genomsyras av
närvaron av både mänskligt och gudomligt. Dessa båda går hand i hand i synen
på frälsning, synen på kunskap, synen på uppdraget o.s.v. Gud och människa
samarbetar. Den gudomliga uppenbarelsen samverkar med det mänskliga förnuftet. Gud välsignar de mänskliga orden i predikan. Människan väljer och Gud
frälser. Gud befaller och människan lyder med Guds hjälp. Man överlåter inte
allt åt Gud, men man är heller inte lämnad ensam.
Även det här förhållandet är att se som en förening av strömningar i tiden.
Den gamla allmänna tron förenas med de nya strömningarna av individuellt ansvar.

15.6.3. Individ och kollektiv
I församlingen finns också en förening av ett individualistiskt och ett kollektivistiskt tänkesätt. Individens frihet och ansvar betonas genomgående, men inte
på bekostnad av det gemensamma. Kollektivet är också en lika viktigt storhet.
Församlingen söker vägar att bevara frihet och enhet. Man söker undvika tvång
och anarki, främst moralisk. Betoningen är stark på båda sidorna, både på kollektivet, som Herrens egen församling, och på individen som Guds eget myndiga barn. Lösningen är väl att man frivilligt väljer sin individuella tillhörighet
till församlingens kollektiv.

15.6.4. Ideal och verklighet
Det område där spänningarna blir tydligast, och där församlingen kan sägas
lyckas sämst, är väl när det gäller frågan om de högt satta idealen och tillämpningen i verkligheten. På många områden lyckas man tämligen väl, men de höga
uteslutningssiffrorna visar väl på att man inte riktigt får det att gå ihop. Det absoluta bibliska idealet krockar med den mänskligt svaga naturen och de brister
som finns i gemenskapen och hos individerna.
Församlingen söker vara biblisk, ren och sann, liksom dess medlemmar.
Samtidigt kan de inte blunda för att det finns brister i det egna livet och i församlingens. Ynglingaföreningens fråga, Är vår tids kristendom sådan som den
var i apostlarnas dagar, om så icke är hvad hafver vi att göra?86 sammanfattar
spänningen som hela tiden är närvarande i församlingens mentalitet. Det kan och
bör hela tiden bli bättre. Det går alltid att göra mer. Man kan alltid bli litet heligare, vilket visar sig i den schism som kommer efter Piras död i relation till Helgelseförbunden och dess evangelister. Är denna nya rörelse närmare idealet än
vi? Är det dags att gå vidare? Genom sin absoluta hållning och sin öppenhet för
nya former blir det troligare att man svarar ja.
86 Ynglingaföreningsprotokoll 1879-03-09.
323

324

DEL V. AVSLUTNING
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Slutord
Innan jag lägger denna avhandling till handlingarna vill jag bara nämna några
frågor som den här studien inte har inriktat sig mot, områden där det finns möjligheter till en fortsatt forskning. Jag vill också nämna några frågeställningar,
som riktar sig till dagens frikyrkor, utifrån den historiska studien av Asker baptistförsamlings identitet och mentalitet.

Några möjliga vägar för fortsatt forskning
Fortsatt fördjupatg och breddat perspektiv. Det finns ett antal områden som
fallit utanför syftet och avgränsningarna för denna studie. En fördjupning skulle
kunna ske genom att göra socioekonomiska studier på förhållandena i Askers
baptistförsamling och dess omgivning. Att gå ännu djupare på individnivå skulle
också säkerligen vara fruktbart. Även att kartlägga gruppen ”de grå” skulle säkert öka förståelsen för de mekanismer som finns i religiösa grupper och dess
omgivning.
Ett jämförande perspektiv. Det finns åtminstone tre områden där ett jämförande
perspektiv skulle bli givande. Resultatet av denna studie skulle kunna jämföras,
för det första, med en annan baptistförsamling under samma tidsperiod. För det
andra, skulle studien kunna jämföras med en eller flera senare tidsperioder i församlingens historia, vilket skulle kunna röja utvecklingslinjer i församlingen.
För det tredje, skulle ett jämförande studium kunna göras med den bild av 1800talsbaptismen och -väckelsen som vanligen presenteras, vilket skulle visa om det
lokalhistoriska perspektivet tillför ökad förståelse.
Ett teori- och metodprövande perspektiv. Frågan om relationen mellan identitet
och mentalitet skulle kunna prövas och undersökas. Den unika metoden med en
kombination av lokal- och kyrkohistoria med en inriktning mot identitet och
mentalitet, skulle prövas och mer teoretiska och metodprövande diskussioner
skulle kunna vara intressanta.

Några frågor till dagens frikyrkor
Hur formulerar en lokal församling sin identitet idag? I ett samhälle där termer av vi och dom är mer eller mindre svartlistar blir det en utmaning för frikyrkan att formulera sin identitet.
Vilka är idag den lokala församlingens motidentitet? Om identiteten bildas relationellt och i relation till och mot andra, borde frågan om motidentitet vara
aktuell. Man måste fråga sig vad man vill vara, men också vad man inte vill
vara. Man behöver klargöra sina rädslor för att se vilka man själv är.
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Vilka är dagens identitets markörer? Alla gemenskaper och grupper har markörer för tillhörighet och utanförskap, vilka är de i dagens frikyrkor?
Hur förhåller sig dagens frikyrkor till sin historia? Vilken roll spelar historian
för församlingens identitet idag? Hur relaterar man till sin egen historia? Är de
bara pinsamma släktingar från förr, vilka man helst vill glömma? Förnekar man
sitt arv och kastar därmed ut barnet med badvattnet.
Vilken roll spelar Gud som den absolute? Frikyrkans arv är ett av absolut sanning. Hur ser man på detta idag i teori och praktik. Hur stark är den inre relationen idag?
Vilken epistemologi har dagens frikyrka? Askers baptistförsamling kännetecknades av en andlig rationalism med en ganska negativ hållning till emotioner.
Hur ser förhållandena ut idag.
Vilken plats har Bibeln i dagens frikyrka? I Asker var Bibeln en självklar auktoritet, vilken plats har den idag i församlingens och medlemmarnas liv?
Vilken roll har predikan i dagens frikyrka? Från att ha varit ett med församlingen, en baspraktik, som uttryckte dess väsen och dess uppdrag har dess roll
förändrats. Men till vad?
Hur ser dagens församling på sitt uppdrag i världen? Vilken roll skall dagens
frikyrka ha och vad är dess uppdrag?
På vilka områden är frikyrkan av idag påverkad av den samtid man lever i?
Varje tid har sina företeelser och trender vilka påverkar. En stor del av påverkan
sker omedvetet. Önskar man kunna hantera denna påverkan och välja något av
sin egen identitet måste man föra upp det till en medveten nivå.
Hur hanterar dagens frikyrka gruppens gränser, exklusiongrad och sociala
kontroll? Församlingstukt är ett nästan oanvänt och omöjligt begrepp idag. Vad
betyder det för församlingens identitet? Skapas andra vägar för den sociala kontrollen?
Vad betyder ”världen” för dagens frikyrkofolk? Begreppet ”världen” var centralt för baptisterna i Asker, man definierade det tydligt. Vad står ett sådant begrepp för idag?
Vilka faktorer finns idag som begränsar människors frihet och de demokratiska processerna i församlingen? Frikyrkans arv är det av individens frihet och
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demokratisk styrelseskick. Hur fungerar det idag och finns det förhållanden och
tänkanden som begränsar denna grundtanke idag?
Det finns en mängd frågor som är aktuella och viktiga att ställa. Svaren är säkerligen inte lätta att formulera för någon frikyrkoförsamling idag, men det är
kanske nödvändigt för att skapa en fungerande identitet och mentalitet i 2000talets Sverige.
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Bilagor
Bilaga 1

"Statskyrkans helliga träd"
Utdrag ur Protokolls-Bok för Herrens troende o döpta
Församling i Asker
1

Med Statskyrkans herrliga Träd, menar väl Herr P de mer eller mindre omfångsrika herdarna
och den omsorgsfullt klippta och mjölkade hjorden.
3
Nå ja, vi kunna ej neka att det, å en sida sett, är ett herrligt träd,
4
ett träd förunderligt fruktbart både i goda onda år, ej un5
derligt att man är rädd om det, att man och ser till att det ej omplante6
ras i en annan jordmån, samt att man omhägnar det väl, men för
7
öfvrigt gifver att den mest oinskränkta frihet, hvilken man äfven gerna kan
8
unna det, endast med det förbehåll, att det bär frukt i sin tid.
9
Andra tungor vilja visserligen påstå att detta ”herrliga träd” skall
10
med rötterna uppryckas, emedan det ej är ”rättfärdighetens träd
11
Herrans plantering till pris”, att det blifvit beröfvadt både ljus
12
och värme; att dess nardus är oangenäm, ja man vill rent af sä13
ga att trädet, huru blomstrade det än må vara, endast är en
14
- tistel, på vilken inga fikon växer! Oaktat herdarnes stora
15
omsorg att kringgärda detta herrliga träd, hafva ändock vattenskott
16
letat sig väg under muren; der dessa funnit vatten tillfyllest
17
af Honom som sagt: Min ”lära dryper som regn och mitt tal flyte som
18
dagg, som regn uppå gräs som droppar uppå örter”. Ej underligt då
19
att skotten mått väl sedan de kommit ut i solljuset samt blifvit rik20
ligen vattnade. Westerås stifts presterskap, som sett vaggan har
21
nog, sin pligt likmäligt, ruskat på telningarne, för att få upp dem
22
med rötterna, och återflytta dem bakom den stora muren, men känt
23
sig kraftlösa, måhända af väl stor välmåga, ty den nya örtagårdsmäs24
taren har sagt ”de skola växa som cederträd på libanon, hvarför
25
deras rot inväxt i klippan. De fruktar ej heller ”jätten”, ty deras vårda26
re är större än Westerås presterskap och Rommerska kyrkan tillsammans; Han
27
har sagt: Om I bliven vid mitt ord skolen I förstå sanningen och san28
ningen skall göra eder fria. Detta torde Herr P. inrigisterera såsom
29
ett tidens tecken, hvaraf det kan inses vanskligheten af att sammanställa
30
fredliga menniskor, som vilja dyrka Gud efter hans ord och behålla
31
samvetsfrihet – med tjufvar. Derefter torde Herr P ej så hårdt
32
klandra det folk som hörsamma Honom, som sade: ”vakter Eder
33
för de fariseers surdeg.” Derjemte torde inses att Herrans strider ej
34
utkämpas med köttsliga vapen, de må komma iform af magtspråk,
35
kyrkorådsförbud, böter eller fängelse. Det är äfven lämpligt att säga: vi haf36
va lag och efter vår lag skall religionsfriheten dö.
2
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Bilaga 2.

Ritning över det andra kapellet i Stohagen,
nedervåningen
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Ritning över det andra kapellet i Stohagen,
övervåningen
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Bilaga 3.

Församlingens tretton ursprungliga medlemmar
Sammanställning från Förteckning öfver medlemmarna i Herrens Döpta Församling inom Askers Socken
och Matrikel 1871-1887
Lars Nordmark, Åland, döpt i Örebro 1858-09-27 av P. Schölin
Anders Winqvist, Åland, döpt i Örebro 1858-09-27 av P. Schölin
Lars Eric Larsson, Lundby, döpt i Örebro 1858-10-10 av P. Schölin
Per August Blomqvist, Bungsätter, döpt i Bennebosjön, Sköllersta 1858-10-17 av J. P. Lundqvist
Per Johan Gustafsson, Malgräfva, döpt i Bennebosjön, Sköllersta 1858-10-17 av J. P. Lundqvist
Gustaf Nilsson, Högtorp, döpt i Bennebosjön, Sköllersta 1858-10-17 av J. P. Lundqvist
Gustaf Janzon, Talby, döpt i en bäck i Konsta-hagen 1858-10-25 av J. A. Hanner
Jonas Eric Persson, Bungsätter, döpt i en bäck i Konsta-hagen 1858-10-25 av J. A. Hanner
Per Andersson, Lundby, döpt i en bäck i Konsta-hagen 1858-10-25 av J. A. Hanner
Maja Stina Larsdotter, Köpsta, döpt i en bäck i Konsta-hagen 1858-10-25 av J. A. Hanner
Klara Thorén, Löksätter, döpt i en bäck i Konsta-hagen 1858-10-25 av J. A. Hanner
Karolina Vilhelmina Höglund, Åland, döpt i en bäck i Konsta-hagen 1858-10-25 av J. A. Hanner
Gustaf Carlsson, Sutterbo, döpt i Asker 1858-11-16 av J. P. Lundqvist

334

Bilaga 4.

Sammanställning av protokoll rörande kapellen
i Stohagen
1870-06-10 §5: En kakelugn skall uppföras under sommaren i västra rummet på nedre botten.
1871-02-09 §1: 1 tunnland mark skänkt runt Bönhuset/skolinrättningen.
1871-09-25 §2: En källare skall byggas.
1871-09-25 §3: Bostaden – kaminröret behöver lagas.
1872-07-03 §1: Kostnaderna för källaren diskuteras.
1872-07-03 §2: Skulden skall saneras genom frivillig teckning
1873-06-02 §3: Fähuset skall byggas ut - en kommitté tillsätts.
1873-09-04 §1: Kakelugnen i kökskammaren skall omsättas eller ersättas.
1873-09-04 §2: Köksspisen behöver ett plåtrör.
1873-09-04 §4: Kaminen måste flyttas från väggen.
1873-09-04 §3: Nya takrännor ska införskaffas.
1873-12-11 §2: Ritning till ladugården färdig.
1874-01-05 §5: Insamling till ombyggnaden av ladugården
1874-01-05 §4: Brandförsäkringsbeloppet skall höjas på kapellet.
1874-01-05 §2: Om möjligheten för församlingen att få lagfart:
1874-04-09 §1: Inköp av stallbyggnad som ladugård.
1874-12-08 §2: Brandförsäkring av ladugården.
1874-12-08 §5: En ny kamin och rör skall anskaffas.
1874-12-08 §4: Lagfart skall tas ut.
1875-01-07 §3: Nya kaminer är installerade.
1875-11-11 §2: Brandstegar för bönhus och ladugård skall göras.
1875-11-11 §1: Brandsynen hade påpekad brandrisk, vilket församlingen förnekade.
1875-11-11 §4: Innanfönster skall inköpas.
1876.06-06 §2: Kollekt för att täcka reparationskostnader.
1876.06-06 §1: Tapetsering och uppsnyggning.
1876-06-06 §5: Reparation av taket.
1876-06-06 §6: Skatten skall inlösas.
1877-01-29 §4: Tre taklampor har skänkts.
1877-05-10 §2: Bönhuset - Gruslass till gården.
1877-05-10 §1: Reparationer.
1877-05-10 §4: Skorsten skall muras om.
1877-05-10 §3: Takrännor behövs ytas.
1877-06-01 §1: Nytt tak.
1877-08-05: Dopbassäng i bäcken och större sångläktare.
1877-11-01: Ett stall för främmande hästar skall byggas.
1878-02-02 §4: En ny spis har inköpts.
1878-08-02 §4: Ny takbeläggning behövs - en kommitté tillsätts.
1879-10-05 §3: Kaminen i nedre salen är bristfällig.
1879-10-05 §2: lagning av trasiga lampor.
1880-02-05 §1: Mer virke behövs.
1880-03-02 §2: Avträdet skall tas bort, nytt skall uppföras.
1880-03-02 §3: En kommitté utsågs för arbetet med dasset.
1880-04-16 §2: En genväg skall anläggas.
1880-04-16 §4: Grinden skall målas.
1880-04-16 §3: Nya avträdet färdigt
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1881-05-20 §2:
1881-07-02 a:
1881-09-08 §3:
1882-03-02 §2:
1882-04-09 §2:
1882-04-30 §3:
1882-Årsmöte §5:
1882-Årsmöte §4:
1883-01-18 §8:
1883-01-18 §3:
1883-05-? §1:
1884-01-27 §2:
1884-06-08 §3.
1884-06-08 §2:
1884-06-08 §1:
1884-06-08 §8:
1884-08-10 §6:
1885-03-02 §5:
1885-03-02 §4:
1885-04-12 §7:
1885-06-14 §6:
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Gåvor till dopgraven.
Grus till gården.
Vedanskaffning.
Dopgrav i kapellet.
Rörledning till dopgraven.
Gärdsgård har inköpts av Pira.
Reparationer:
Städning.
Arbetet med dopgraven.
En generalrustning behövs.
Städning.
Kommitté för översyn tillsätts.
Beslut om att reparera enligt förslag.
Förslag och budget för reparationer.
Omläggning av golv.
Tecknade aktier om att anskaffa var sin ny bänk.
Uppskjutning av tapetsering.
En ritning skall göras.
En ritning skall göras.
Kaminrören.
Reparationer.

Bilaga 5.

Stadgar för frivilliga skolinrättningen 1883
§1. Skolan benämnes Frivilliga Skolinrättningen eller Baptistförsamlingens
friskola i Asker, hvilken är lokaliserad i Bönhuset vid Stohagen No 2.
§2. Församlingen förbinder sig med anledning af det beslut här fattat enl här
ofvan angifne grunder att fortfarande för framtiden upprätthålla hvardagsskolverksamhet i Bönhuset eller i det så kallade Baptistkapellet vid Stohagen i öfverenstämmelse med de stadgar som här följa.
§3. Skolans syfte är att meddela Församlingens medlemmars barn tidsenlig
folkskolebildning, d.v.s. gifva dem det kunskapsmått, hvilket motsvarar i
allo minst de kunskaper som meddelas i statens skola.
§4. Skolans religiösa riktning såväl hvad undervisning, som ock hvad anderiktningen och disciplinen vidkomma, bör framförallt ega en sann kristlig prägel och särskildt ireligionsläran stå i sann öfverenstämmelse med den Heliga Skrift och med vårt samfunds lära, åskådning och trosbekännelse.
§5. För undervisningens bestridande tillsätter församlingen väl vitsordade och
med godkända kunskaper och meritbetyg försedd lärare eller lärarinna,
hvilken af församlingen förses med understöd efter träffad öfverenskommelse, samt med bostad af 1 kammare och 1 kök belägna rum i kapellets
vestra flygel på andra våningen, samt med fri vedbrand.
§6. Församlingen förser skolan med tillbörlig och tidsenlig skolmateriel i likhet med den materiel, som tillhandahålles och anses nödvändig i statens
folkskolor äfvensom att församlingen denna materiel i fortsättningen väl
underhåller.
§7. Barn af icke församlingsmedlemmar emottages som lärjungar å Friskolan,
då lagen det tillåter och föräldrar och målsmän så önskar.
§8. Hvarje barn, hvars föräldrar eller uppfostrare icke anses för fattiga, erlägger i termins eller så kallad inskrifningspenningar, vid skolterminens början, en stadgad afgift af 1 krona. Der förhållanden af förmedlande omständigheter förekomma beslutar församlingen.
§9. Af inskrifningspenningarna användes, en del till bidrag för skolmatrielens
underhåll och den återstående delen till hjelp för lärarens eller lärarinnans
understöd.
§10. Församlingen sjelf omhändertager alla angelägenheter, som förekomma
och afse Friskolan och derom ensam rådpläger och beslutar, man utser
inom sig ett utskott bestående af 9 ledamöter, 5 män och 4 kvinnor, hvilket
utskott eller komité omhändertager och förarbetar de saker och förhållanden hvilka församlingen finner för godt åt detta utskott uppdraga.
§11. Skolinrättningen eller Församl inväljer 1 Ordinarie och 1 vice
skolföreståndare, hvilken har sig anförtrodt att öfvervaka skolan och dess
angelägenheter samt i behörig tid då behofvet kräfver de samma inför församlingen föredraga och besluten i protokollsbok anteckna. Föreståndaren
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omväljes för hvart år på årsdagen, då friskolan årsverksamhet redogöres
af föreståndaren.
§12. Församlingen sjelf väljer likaså en kassaförvaltare, hvilken uppbär och
ansvarigt redovisar för alla inflytande medel. Redovisningen af kassan i
ordentligen förda räkenskaper sker ock på årsdagen och böra då räkenskaperna vara, af vid föregående årsdag valda revisorer granskade.
§13. Läraren eller lärarinnan föreläggas att kärleksfullt och samvetsgrant ställa
sig församlingen till efterrättelse, samt hålla till handa inventarielista på
skolans tillgänlige materiel, samt upprätta läsordning och skolmatrikel,
och läsordningen i behörig tid till socknens skolråd, då de äskar, i tid öfverlemna. Inskrifningspenningarna eller andra uppburne medel för skolan
af lärare eller lärarinna böra noggrant för kassören redovisas.
§14. Då skolan af hela församlingen underhålles ingår och såsom en kärlekens
pligt att hvarje icke helt och hållet obemedlad medlem är förbunden att till
skolans underhåll erlägga en bestämd frivillig årlig afgift till skolkassan.
Frivilliga gåfvor emottages med stor förbindelse och tacksamhet.
§15. Förändringar eller tillägg i dess stadgar, om sådant anses nödvändigt kan
endast ske vid årsmöte, dock endast med 2/3 delen af de närvarandes röstöfvervigt.

338

Källor och litteratur
OTRYCKT MATERIAL
UPPSALA LANDSARKIV
Strängnäs stifts arkiv
Rapport till prästmötet från Askers församling 1859 (av J. E. Serrander).
Rapport till prästmötet från Askers församling 1866 (av J. E. Serrander).
Rapport till prästmötet från Askers församling 1873 (av Fridolf Wikander).
Rapport till prästmötet från Askers församling 1879 (av C. W. Hedström).
Rapport till prästmötet från Askers församling 1885 (av C. W. Hedström).
Rapport till prästmötet från Askers kontrakt 1885 (av C. W. Hedström).
ÖREBRO ARKIVCENTRUM
Askers baptistförsamlings arkiv
Askers baptistförsamling från och med 1879.
Askers Baptistförsamling, Förteckning över medlemmarna 1881.
Askers baptistförsamling, Matrikel, medlem 1-325 u.å.
Askers Baptistförsamling, Protokollbok år 1889-1894.
Askers baptistförsamling. Supliment till matrikel och matrikel förändringar
1859-1897.
Askers baptistförsamlings 40-årsberättelse, afgifven den 11 december 1898 af
Adolf Engdahl.
Askers Baptistförsamlings Femtio-årsberättelse. 1908.
Brev från C. F. Pira till Anders och Lovisa Andersson (1 st).
Brev från C. F. Pira till Augusta Pettersson (4 st).
Brev från C. F. Pira till Carolina Tyberg (8 st).
Brev från C. F. Pira till Johan Ersson (2 st).
Brev från C. F. Pira till Johan Larsson (1 st).
Brev från C. F. Pira till Johan Persson (2 s).
Brev från C. F. Pira till Sofia Pettersson (6 st).
Brev från C. F. Pira till okända adressater (1 st).
Förteckning öfver medlemmarna i Herrens Döpta Församling inom Askers
Socken.
Kortfattad historik över Askers baptistförsamlings verksamhet under åren 18581938 – utgiven till 80-årshögtiden den 9 dec. 1938.
Kort översikt över Askers baptistförsamlings verksamhet åren 1858-1933 avgiven vid församlingens 75-års högtid den 9 och 10 december 1933
Matrikel 1871-1887.

339

Qvarnström, August. En Historisk beskrivning öfver den Lekamliga Ställningen
med Askers Baptistförsamling ifrån den 1 januari 1879 till den 14 december
1890.
Predikoutkast av Fredrik Pira (3 st).
Protokolls-Bok för Herrens troende o döpta Församling i Asker. (1861-1885).
Protokollsbok för jungfruföreningen (1874-80)
Protokollsbok för ynglingaföreningen (1878-1882).
Stadgar för frivilliga skolinrättningen 1883.
Statistik över insamlade medel 1858-1897.
Söndagsskolmatrikel 1862Svenska Baptistsamfundets närkedistrikts arkiv
Nerikes distriktsförenings årsmöteshandlingar (1862-1873, 1875-1887).
HOS LARS ERNESTAM
Brev från August Franzén till C. F. Pira (1 st)
Brev från Aug. Pålstrand till Alb. Lindkvist, Brevens Bruk, Kilsmo. (senare än
1929).
Ernestam, Lars. Rågsand – en släktkrönika, Örebro, 2006
Franzén, Anders. Ur minnet från Asker, 1888.
Ritning över kapellet invigt 1886. (2 st)
STADSARKIVET
Askers församling lysnings- och vigselbok 1861-1885.

TRYCKT MATERIAL
LITTERATUR
Ahlsmark, Gunnar. ”Inledning” i Ahlsmark, Gunnar (red) Skjorta eller själ?
Kulturella identiteter i tid och rum. Lund. Studentlitteratur, 1997.
Ahlsmark, Gunnar. “En svensk Uganda-indier” i Ahlsmark G. (red.) Skjorta
eller själ – kulturella identiteter i tid och rum. Lund, Studentlitteratur. 1997.
Amnå, Erik. “Att tolka frikyrkotraditionerna” i Amnå, Erik och Johannesson,
Lena (red). Tro mot tradition – Om den frikyrkliga identiteten, Stockholm,
Carlssons bokförlag, 1993.
Andrén, Åke. Svensk kyrkohistoria – Reformationstid (Band 3), Stockholm,
Verbum, 1999.

340

Baukham, R. J. ”Antichrist” i Ferguson, S.B. & Wright, D.F. ed. New
Dictionary of Theology. Liecester, IVP, 1988.
Bauman, Zygmunt. Att tänka sociologiskt, Göteborg, Bokförlaget Korpen, 1992.
Bebbington, D. W. Evangelicalism in Modern Britain – A History from the
1730s to the 1980s, London, Unwin Hyman, 1989.
Bexell, Oloph. Kyrkovetenskapliga forskningslinjer – En vetenskapsteoretisk
översikt, Lund, Studentlitteratur, 1996.
Bexell, Oloph. Sveriges kyrkohistoria – Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens
tid. (Band 7), Stockholm, Verbum, 2003.
Bonniers lexikon 23 – Ordbok, Stockholm, Bonniers, 1994.
Brodd, Sven-Erik. ”Hörsal och mötesplats – Om bönhusets sociologi och teologi” i Bergman Carl-Göran & Brodd Sven-Erik (red), Ett mångtydigt rum,
Skellefteå, Norma, 2001.
Byström, J. En frikyrklig märkesman – Claës Fredrik Piras liv och verksamhet.
Stockholm, B.-M:s Bokförlags AB, 192.
Dahlgren, Stellan & Florén Anders. Fråga det förflutna – En introduktion till
den moderna historieforskningen, Lund, Studentlitteratur, 1996
de Valenti, E. J. G. Öfver protestantiska kyrkans förfall. 1825.
Ekman, E. J. Inre missionens historia. Jönköping, H. Halls boktryckeri-aktiebolags förlag. 1922.
Eriksson, Anne-Louise. Genusperspektiv på teologi. Stockholm, Högskoleverket, 2004.
Fahlgren, Sune. Förkunnelse och predikantskap i ”radiokyrkan” och i ”kassettkyrkan”. Två case studies: Hjalmar Danielsson och C. G. Hjelm. Örebro.
ÖMS, 2000.
Fahlgren, Sune. Predikantskap och församling – Sex fallstudier av en ecklesial
baspraktik inom svensk frikyrklighet fram till 1960-talet, Örebro, ÖTH rapport sppl. 2006.
Fahlgren, Sune. Vi är Guds mission (Missio Dei) – Frikyrkornas identitet – delvis utifrån ämbete och ledarskap. Anförande vid Rådslag -93, den §14 september 1993 i Lundsbrunn. Örebro Missionsskola, 1993.
Florén, Anders & Ågren Henrik. Historiska undersökningar – Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt, Lund, Studentlitteratur, 1998.
Fridén, George (red). Svensk baptism genom 100 år. En krönika i ord och bild.
Stockholm, B-M:s Bokförlag, 1948.
Giddens, Anthony. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late
Modern Age. Camebridge: Polity Press. 1992.
Giddens, Anthony. Sociologi, Lund, Studentlitteratur, 2003.
Ginzburg, Carlo. Osten och maskarna – En 1500-talsmjölnare tankar om skapelsen, Stockholm, Ordfront, 1996.
Gustafsson, Sven. Nyevangelismens kyrkokritik. Lund, Gleerup, 1962.
Gumelius Gustaf Willhelm. Några frågor rörande Svenska kyrkans närvarande
tillstånd med anledning av de oroligheter som inom dess sköte sig yppat
341

framställda såsom överläggningsämnen vid Prestmötet i Strengnäs d. 16-18
Augusti 1859. Strengnäs, Carl O. Berglund, 1859.
Gutmann, Amy. Identity in Democracy. Princeton, Princeton University Press,
2003.
Götlind, Anna & Kåks, Helena. Handbok i konsten att skriva mikrohistoria,
Stockholm, Natur & Kultur, 2004.
Hagström, M. A. Strängnäs stifts herdaminne, Strängnäs 1901.
Hammar, Inger. Emancipation och religion – Den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1860-1900, Stockholm, Carlssons
bokförlag, 1999
Harlén, Hans. Sverige från A till Ö – Geografisk-historisk uppslagsbok. Stockholm, Kommentus förlag, 2003.
Hägglund, Bengt. Teologins historia. Stockholm, Verbum. 1988.
Jansson, Vitalis. Glimtar ur Askers skolhistoria, Örebro, 1956.
Jarlert, Anders. Sveriges kyrkohistoria – Romantikens och Liberalismens tid.
(Band 6). Stockholm, Verbum, 2001.
Jarrick, Arne. Den himmelske älskaren. Herrnhutisk väckelse, vantro och sekularisering i 1700-talets Sverige. Stockholm, Ordfront. 1987. s. 158-160
Johannesson, Lena. ”Om det visuella och det rituella gemenskaposrummet. Exemplet frikyrkan” i Amnå, Erik och Johannesson, Lena (red). Tro mot tradition – Om den frikyrkliga identiteten, Stockholm, Carlssons bokförlag, 1993.
Josefsson, Ulrik. Liv och över nog –Den tidiga pingströrelsens spiritualitet,
Skellefteå, Artos, 2005.
Kennerberg, Owe. Innanför eller utanför – En studie av församlingstukten i nio
svenska frikyrkoförsamlingar, Örebro, Libris.1996.
Lagergren, Claës. Mitt livs minnen, 1, Stockholm. Nordstedt & söner, 1922.
Lagergren, Claës. Mitt livs minnen, 5, Stockholm, Nordstedt & söner, 1926.
Lagergren, David (red). Samfunds i förändring – Baptistisk identitet i norden
under ett och halvt sekel, Tro & Liv, 1997.
Larsson, Mats. Arvet efter Emil – Helgelseförbundets Emil Gustafsson. Örebro,
Örebro Missionskolas skriftserie nr 18, 2002.
Larsson, Mats & Laxholm, Eva-Lisa. Frikyrklig identitet och mentalitet i Asker
under 1800-talets andra hälft – Örebro Teologiska Högskolas Frikyrkohistoriska forskningsprojekt 2004, Örebro, ÖTH-rapport 22, 2004.
LeGoff, J & Nora P. (red). Att skriva historia – Nya infallsvinklar och objekt.
Stockholm, Kontrakurs. 1978.
Lejon, Kjell O. (red). E pluribus unum? – Studier i religiös identitet och pluralism. Linköping, Linköping Univeristy Electronical Press, 2003
Lenhammar, Harry. Sveriges kyrkohistoria – Individualismens och Upplysningens tid. (Band 5). Stockholm, Verbum, 2000.
Lübcke, Poul (red). Filosofilexikonet – Fikosofer och filosofiska begrepp från A
till Ö. Stockholm, Forum, 1994.

342

Löfgren, Orvar. ”Att ta plats: rummets och rörelsens pedagogik”, i Ahlsmark,
Gunnar (red) Skjorta eller själ? Kulturella identiteter i tid och rum. Lund.
Studentlitteratur, 1997
Lönroth, Carl. Ur väckelserörelsernas historia i Närke – under adertonhundratalet. Stockholm, Svenska Kyrkans Diakonistyrelses förlag, 1936.
McGuire, Meredith B. Religion – The Social Context, Wadsworth, 1997.
Montgomery, Ingun. Sveriges kyrkohistoria – Enhetskyrkans tid. (Band 4).
Stockholm, Verbum, 2002.
Neander, A. Den christna religionens och kyrkans allmänna historia 1-4. 18281832.
Nederveen Pieterse, Jan. Globalization and Culture – Global Mélange. Oxford,
Rowman & Littlefield.
Nordström, N. J. Svenska Baptistsamfundets historia 1. Stockholm, B-M:s Bokförlag, 1936.
Nordström, N. J. Svenska Baptistsamfundets historia I1. Stockholm, B-M:s Bokförlag, 1928.
O´Dea,Thomas F. Religionssociologi, Stockholm, Aldus, 1967
Odén, Birgitta, ”Forskarmöda som blev bestsellers.” (tidningsartikel ur okänd
tidning)
Res Publica 11, Tema: Mentalitetshistoria.
Rosenqvist, Gösta. Orsaläsarna – En andlig tidsbild från Dalarna vid mitten av
aderhudratalet, Stockholm, Nya Bokförlaget, 1936.
Roth, Hans Ingvar. ”Identitet och pluralism – En forskningsöversikt med särskilda hänsyn till religionsvetenskapliga aspekter. Linköping, Linköping
University Electronical Press. 2003.
Roth, Hans Ingvar. Mångfaldens gränser, Smedjebacken, Arena, 1996.
Sheldrake, Philip. Spirituality and History – Questions of Interpretation and
Method, New York, Crossroads, 1992.
Samuelsson, Owe.Sydsvenska baptister inför myndigheter – Tillämpning av religionsbestämmelser i Lunds och Växjö stift 1857-1862. Lund, Lunds University Press, 1998.
Sandahl, Johan Gustaf. Oeconomisk berättelse om Askers socken i Närke. Örebro. Örebro Nya Tryckeri-aktiebolag. 1922.
Sjöholm, Carina. ”Rörelse och frigörelse. Om biogående på svenska landsbygden under 1940- och 50-talen” i Ahlsmark, Gunnar (red) Skjorta eller själ?
Kulturella identiteter i tid och rum. Lund. Studentlitteratur, 1997.
Spjuth, Roland. Kristen moralhistoria – sökandet efter det goda livet. Örebro,
Libris, 2006.
Stier, Jonas. Identitet – Människans gåtfulla porträtt, Lund, Studentlitteratur,
2003.
Svensson, Birgitta. ”Metodiska reflexioner över biografiskt särskiljande och
modern identitetsformering” i Ahlsmark, Gunnar (red) Skjorta eller själ?
Kulturella identiteter i tid och rum. Lund. Studentlitteratur, 1997.
343

Svärd, Björn. Barndopet i väckelsens Närke. Strängnäs stiftshistoriska sällskap.
Meddelande 1/99.
Svärd Björn. Väckelsen i lokalsamhället. Individ, förening, församling i Kumla
1865-1905. Uppsala, Svenska Kyrkohistoriska föreningen. 1987.
Svärd, Björn. Väckt präst och församling från den nyevangeliska väckelsens genombrottsår till och med friförsamlingsbildningen – En studie i A. P. Falks
utveckling som väckelseman i Stockholm och kyrkoherde i Kumla 18561900. 1970.
Taylor, Charles. Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. Göteborg. Daidalos. 1999.
Tellbe, Mikael. Lammet & Odjuret – En guide till Uppenbarelseboken. Örebro,
Libris, 1997.
Theofilus, Kort minnesteckning öfver Claes Fredrik Pira, Örebro, Bohlinska
tryckeriet, 1887.
Wahlström, Magnus. Baptistisk tro tar form – Blacksta baptistkapell som
kyrkovetenskapligt källmaterial, Örebro, ÖTH, 2000.
Vad är och vill baptismen? Stockholm, BM:s bokförlag, 1947.
Westin, Gunnar. Den Kristna friförsamlingen genom tiderna. Stockholm, Westerbergs. 1954.
Westin, Gunnar. Den Kristna friförsamlingen i Norden – Frikyrklighetens uppkomst och utveckling. Stockholm, Westerbergs, 1958.
Westin, Gunnar. I den svenska frikyrklighetens genombrottstid, Stockholm,
Westerbergs, 1963.
Wiberg, Anders. Den heliga skrifts lära om det christliga dopet: korteligen
sammanfattad till tjenst för sådana, som wilja beflita sig om ett godt samvete
inför Gud samt gifva skäl för sin tro och wandel, Philadelphia, Amerikanska
baptist sällsk. För tryckning af christliga skrifter, 1854.
Wiggh, Ingmarie, Nilsson, Stefan & Larsson, Ingemar (red.). Minnen från förr i
ord och bild – del 1. Örebro, Askers hembygdsförenings dokumentationsgrupp, Örebro 1995.
Wiggh, Ingmarie, Nilsson, Stefan & Larsson, Ingemar (red.). Sant och sån´t från
Asker – Minnen från förr i ord och bild – del 2. Örebro, Askers hembygdsförenings dokumentationsgrupp, Örebro 1997.
Wiggh, Ingmarie, Nilsson, Stefan & Larsson, Ingemar (red.). Sant och sån´t från
Asker – Minnen från förr i ord och bild – del 3. Örebro, Askers hembygdsförenings dokumentationsgrupp, Örebro 1997.
Williams, Michael A. Reasearching Local History – The Human Journey, London, Longman, 1996.
Åqvist, Berit (red).Tro, Frihet, Gemenskap – Svensk baptism genom 150
år.Örebro, Libris, 1998.
Åström, Lissie. ”Kvinnor som gränsgångare. Om kvinnlig identitetsdaning i
möten med manliga världar.” i Ahlsmark, Gunnar (red) Skjorta eller själ?
Kulturella identiteter i tid och rum. Lund. Studentlitteratur, 1997.
344

TIDSKRIFTER
Evangelisten, årgång 1858-1862.
Wecko-Posten, årgång 1878-1887.
UPPSATSER
Bjurlid, Filip. Askers baptistförsamling 1850-1892 – Den sociala sammansättningen och dess orsak. Karlstads universitet, Uppsats, 2002.
Rosén, Daniel. Metaforiken i Baptistisk försmamlingssång – En studie om bildspråkets rötter och formgivning av en Baptistförsamlings identitet. Örebro,
Örebro Teologiska högskola, 2004. 10p-uppsats.
HEMSIDOR
http://www.bethel.se/page.php?2 (2006-10-23)
http://www.go.to/orsa_baptist (2006-10-23)
http://www.sam.kau.se/historia/lokalhistoria/ (2006-01-09)

345

