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Abstract 
 

Church discipline had an upswing in the 19th century in conjunction with the progression of 

the Free Church movement in Sweden. Harder and enhanced discipline was advocated, 

especially within the newly created Missionary joinder. This extended discipline also gives 

more space to explore and study, where demand has been made for a merger to see any 

differences in discipline, between the social layers of society. Few studies have been made 

that go into the depths of church discipline and social classification, not least within the Gävle 

Missionary Assembly. 

 

The purpose of this study is to give an overview of the church discipline in the Gävle 

Missionary Assembly and map out the frequency and design over an 18-year period between 

1879 to 1897. As part of the survey, a categorization of the disciplined members social status, 

gender, age and form of punishment has been compiled. This is done to answer the question 

of possible correlation between the church discipline and the wealth of its members; this has 

been done by combining methods used by social and disciplinary classification studies. The 

sources used to answer these questions were original church texts, ledgers, and protocol 

minutes. To help explain the relationships studied between the assembly and its members, 

Michel Foucault's theory of disciplinary power is used. 

 

The result shows that younger women in the lower working class were the most represented in 

the discipline, followed by middle-aged men belonging to the working class. An extremely 

weak representation can be found in the higher social layers. There were only a few cases of 

discipline due to sin or the like. Most disciplined people in the higher layers left by their own 

choice. The study also shows that people belonging to the higher layers paid 17 times more in 

annual fees than the average payment of a working woman / man did. Women were also often 

indebted with residual contributions from previous years payments. 

 

Based on the responses found, the data show that a link does exist; although underlying 

corrections and internal conflicts cannot be addressed in this study. Disciplinary 

dissemination of social layers does not correspond to the social classification of the 

congregation as a whole.  

 

 

Keywords: Church discipline; Free Church Movement; Gävle Missionary Assembly; Social 

classification 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Innehåll 
1. Inledning ............................................................................................................................. 4 

1.1. Syfte och frågeställning ............................................................................................... 5 

1.2. Centrala begrepp .......................................................................................................... 5 

2. Tidigare forskning .............................................................................................................. 7 

2.1. Social klassificering ..................................................................................................... 7 

2.2. Kyrkotukt ..................................................................................................................... 9 

3. Bakgrund .......................................................................................................................... 10 

3.1. Samhällsförändringar och frikyrkorörelsen ............................................................... 10 

3.2. Missionsförbundet, schismen och Gävle missionsförsamling ................................... 11 

3.3. Kyrkotukt ................................................................................................................... 12 

4. Teori ................................................................................................................................. 14 

4.1. Socialt klassificeringsschema .................................................................................... 14 

4.2. Kyrkotukt klassificeringsschema ............................................................................... 16 

4.3. Foucaults maktanalys ................................................................................................ 18 

5. Metod ............................................................................................................................... 19 

5.1. Det genererade materialet .......................................................................................... 19 

5.2. Etiska ställningstaganden och källkritik .................................................................... 20 

5.3. Analysprocess ............................................................................................................ 21 

6. Resultat ............................................................................................................................. 23 

6.1. Hur såg kyrkotuktens utbredning och utförande ut? ................................................. 23 

6.1.1. Matrikel 1: 1879–1887 ....................................................................................... 23 

6.1.2. Matrikel 2: 1887–1897 ....................................................................................... 25 

6.2. Kyrkotuktens utbredning och medlemmarnas socioekonomiska tillhörighet ........... 27 

7. Diskussion ........................................................................................................................ 30 

Litteratur och källförteckning ................................................................................................... 33 

Otryckta källor ...................................................................................................................... 35 

Bilaga 1 - Yrkeslista ................................................................................................................. 36 

Bilaga 2 - Socialt klassificeringsschema .................................................................................. 39 

Bilaga 3 - Åldersschema .......................................................................................................... 41 

Bilaga 4 - Antal medlemmar per år .......................................................................................... 43 

Bilaga 5 - Former av tukt ......................................................................................................... 44 

 

 

  



4 

 

1. Inledning 
Kyrkotukt kan härledas till den första kyrkan och begreppet innebär fostrande och disciplinära 

åtgärder rörande den enskildes tro och levnadssätt. Bruket av kyrkotukt fick relativt fasta 

riktlinjer under 100-talet e.v.t. Under de följande snart 2000 åren utvecklades och förändrades 

disciplineringen, men kyrkotuktens motivering går fortfarande tillbaka till den bibelpassage 

som sägs motivera tukten:1  

 

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.2 

 

Svenska kyrkan präglades under 1700-talet av en skarp gräns mellan prästerskapet och den 

vanliga människan. Lekmännen stod under starkt religiöst förmyndarskap. Det fanns en 

lagstadgad plikt att närvara vid kyrkans gudstjänster varje söndag.3 Kyrkotukten i Svenska 

kyrkan försvann alltmer och var mindre påtaglig under 1800-talets stora 

samhällsförändringar.4 Stor fattigdom bidrog till att drygt en miljon svenskar emigrerade, det 

fanns ett starkt behov av social trygghet och frihet. 5 Nya samhällsklasser under 1800-talet gav 

växtkraft åt svenska folkrörelser, en samhällsomvandling påbörjades där man lämnade det 

gamla för en övergång till det moderna samhället.6 Samtliga folkrörelser satte sin egen prägel 

i arbetet för ett förändrat samhälle, inte minst kring kvinnors rättigheter och demokratins 

införande.7 Den svenska frikyrkorörelsen utgör en viktig del av dessa folkrörelser under 1800-

talets mitt, den nya friheten där lagändringar gjorde det möjligt att mer fritt utöva 

lekmannaledda gudstjänster utanför den Svenska kyrkan, något som innebar förändrade och 

förnyade trossatser. Den stora samhällsomvandlingen där arbetarklassen ökade och 

ståndssamhället försvann skapade behov av en ny kyrklig ordning i den unga frikyrkorörelsen. 

Missionsförbundet med lektorn Paul Petter Waldenström skapade riktlinjer för den kyrkliga 

disciplinen där han spelade en central roll i splittringen från den statsstyrda kyrkan och 

utvecklandet av en frikyrklig rörelse. Waldenströms medlemskap i Gävle missionsförsamling8 

innebar att församlingen med sin ledande gestalt hamnade i blickfånget. Församlingen 

expanderade snabbt och fick en stor social spännvidd där alla sociala skikt fanns 

representerade med arbetarklassen i majoritet.9 

 

                                                 
1 Hallgren, Kyrkotuktsfrågan, 47. 
2 Nya testamentet, Matteus 18:15-18, 31. 
3 Hedenborg och Kvarnström, Det svenska samhället 1720–2006, 94f. 
4 Hallgren, Kyrkotuktsfrågan, 212; Baxel, Sveriges kyrkohistoria, 118. 
5 Thorborg, Massutvandring till Amerika slag mot befolkningen, Nr 2013:56. 
6 Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället, 45. 
7 Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället, 47. 
8 Tidigare kallad Gefle missionsförsamling men omnämns med begreppet Gävle istället för att lättare koppla till 

den nuvarande församlingens namn. Förkortningar används i regel inte i uppsatsen, exempelvis 

missionsförbundet förkortas inte till SMF, med motiveringen att det blir svårt att särskilja mellan den tidigare 

föreningen och övergången till församlingen. 
9 Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället, 105. 
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Att undersöka sambandet mellan kyrkotuktens utbredning och tillämpning med de sociala 

skikten blir därmed ett relevant forskningsobjekt, inte minst med de framstående 

medlemmarna vilka varit med i skapandet av missionsförbundet fanns i Gävle 

missionsförsamling. Även om omfånget i denna uppsats enbart tillåter en mindre lokal 

undersökning kan det ses som ett första steg mot en ökad förståelse.  

 

1.1. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna undersökning är att undersöka huruvida ett samband kan finnas mellan 

medlemmarnas socioekonomiska ställning och kyrkotuktens utövning. Målet är att se om det 

finns ett socialt skikt som blivit mer utsatt av disciplinära åtgärder inom församlingen än 

andra under åren 1879 till 1887. För att undersöka detta samband krävs en social 

klassificering av de tuktade medlemmarna, kyrkotuktens utbredning samt vilka former av 

kyrkotukt som användes. Detta resulterade i frågeställningarna: 

 

• Hur såg kyrkotuktens utbredning och utförande ut inom Gävle missionsförsamling? 

• Finns det en koppling mellan tuktens utbredning och medlemmarnas sociala och 

ekonomiska tillhörighet? 

 

1.2. Centrala begrepp 
Under studiens gång kommer begrepp att användas som hör till det undersökta ämnet och 

tidsepoken. Därför kommer de mest använda och centrala begreppen att förklaras och 

definieras nedan för att ge en ökad förståelse. 

 

Begreppet folkrörelse beskrivs av nationalencyklopedin som benämningen för de 

massorganisationer som spreds under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Just 

termen beskrivs som en ”gruppbildning med en anslutning som omfattar breda samhällsskikt 

med demokratisk organisation och ofta ideella syften: de klassiska ~rna: fackförenings-, 

frikyrko- och nykterhetsrörelsen”10. Frikyrkorörelsen den första av svenska folkrörelser som 

har sin rot i 1800-talets Sverige och är den gren som denna studie kommer beröra. Begreppet 

innehåller de religiösa rörelser som bröt från den statliga kyrkan för att skapa egna förbund 

och församlingar med skiftande trossatser.11 

 

Matrikeln är det studieobjekt som ligger till grund för arbetet, det är en förteckning över de 

upptagna medlemmarna i församlingen som noteras efter medlemmarnas egna uppgifter.12 

Namn, födelseår och intagsår med datum är den grundläggande informationen som finns för 

alla. Utöver detta finns spalten karaktär där medlemmens yrkestitel skrivs ned, oftast 

specificeras männen mer utförligt än kvinnan. Avslutande finns spalterna uteslutningar och 

övriga anteckningar där notiser om eventuell kyrkotukt görs. Alla nyintagna medlemmar 

skrivs in i matrikeln, eventuella dödsfall eller bortfall av annan orsak markeras allt eftersom. 

Vem som är ansvarig för matrikeln skiljer sig mellan olika församlingar. Den ansvariga 

                                                 
10 Nationalencyklopedin, ”Folkrörelser”. 
11 Nationalencyklopedin, ”Frikyrka”. 
12 Nationalencyklopedin, ”Matrikel”; Åberg, P.P. Waldenström och schismen i Gefle missionsförening 1875, 36. 
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personen skiftar också beroende på vilket år undersökningen berör vilket gör att det under en 

längre tidsperiod eller större matriklar kan skifta vilken information som förs in. Tillhörande 

matrikeln kan eventuella årsberättelser finnas, dessa sammanfattar de senaste åren, ofta 

indelat med fem eller tio års mellanrum, och ger en bredare bild av medlemsaktiviteten. Hur 

ingående dessa beskrivs beror på församlingens ansvariga, men kan återge fördjupningar till 

större händelser som lett till olika former av tukt. Till stöd för detta kan protokoll finnas, som 

användes för att notera de församlingsmöten och bestämmelser som genomfördes. Avslutande 

finns kretskort, församlingarna var uppdelade i olika kretsar beroende på deras geografiska 

position i staden. I dessa kort står inbetalningssummorna som medlemmarna betalar varje år.13 

 

Kyrkotukt eller församlingstukt definieras av Nationalencyklopedin som ”kyrkans fostrande 

och disciplinära verksamhet i fråga om dess medlemmars tro och leverne”14. Den nordisk 

teologiska uppslagsboken utvecklar detta med att kyrkotuktens ”uppgift är att leda den 

skyldiga till bättring, varna församlingen [sic!] skydda ordets och sakramentens helgd samt 

förmå kyrkans medlemmar att fullgöra sina skyldigheter mot kyrkan”15. Tukten innebär ett 

straff för en utförd synd som senare ska ges bot gentemot församlingen. Vilken form av synd 

det rör sig om avgör hårdheten av straffet, något som kommer att redogöras i kommande teori 

kapitel. Begreppet har flera synonymer som kan komma att nämnas penitens, församlings-, 

själavård, disciplinering och tukt. Informationen om kyrkotukten finns oftast i matrikelns 

sektion ’uteslutningar’ alternativt ’övriga anteckningar’, beroende på matrikelansvarig och 

kön skiljer sig informationen där viss tukts beskrivs mer ingående än andra. 

 

Begreppet social klassificering eller socialgrupp ges följande definition av 

Nationalencyklopedin:   

 

socialgrupp, term som tidigare använts i svensk offentlig statistik och som fortfarande förekommer i 

vissa undersökningar för att beteckna socioekonomisk ställning. Socialgrupp ett var den socialt och 

ekonomiskt högsta gruppen, medan socialgrupp tre var den lägsta, närmast motsvarande 

arbetarklassen.16 

 

Syftet med den sociala klassificeringen är att kartlägga och presentera medlemmarnas kön, 

ålder och socioekonomiska ställning. Denna kartläggning möjliggör att en kategorisering kan 

göras i specifika scheman hämtat från Norman och Kennerberg som synliggör skillnaderna 

mellan de olika medlemmarna och specifikt bland de som utsatts för kyrkotukt.17 Schemat 

som används är specifikt för den tidsperioden och behöver inte motsvara andra sociala 

indelningar som gjorts under samma tidsperiod. För att genomföra en social klassificering 

krävs att matrikeln anger den grundläggande informationen samt en utförligare 

yrkesbeskrivning. Genom att använda dessa medel kan församlingen och de tuktade delas upp 

för att se inom vilken spännvidd disciplineneringen har och vilka som varit mest utsatta.   

 

                                                 
13 Betlehemskyrkans Arkiv, Matrikel kretsar 1880–1888, D1:11. 
14 Nationalencyklopedin, ”Kyrkotukt”. 
15 Asmark, Nordisk teologisk uppslagsbok för kyrka och skola, 721. 
16 Nationalencyklopedin, ”Socialgrupp”. 
17 Norman, Från Bergslagen till Nordamerika, 172; Kennerberg, Innanför eller utanför, 25f. 
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Begreppet schism betyder i stort sönderdelning eller brytande av gemenskap och används ofta 

inom kyrkliga sammanhang. Historiskt har den haft stark koppling till brytningen inom 

kyrkan år 1054 där den katolska och ortodoxa kyrkan bröt med varandra.18 I denna uppsats 

används schism kopplat till brytningen mellan Svenska kyrkan och de frikyrkliga rörelserna 

och mer specifikt mellan Missionsföreningen och Missionsförbundet. Schismen i Gävle under 

mitten av 1800-talet kopplas till Gävle missionsförening som tillhörde den luthersk-

evangeliska tron och Missionsförbundet som fick sina stadgar 1879. 

2. Tidigare forskning 
Nedan kommer en redogörelse för den tidigare forskningen som gjorts inom det undersökta 

området. Kapitlet inleder med en genomgång av den mest relevanta forskningen som gjorts 

inom social klassificering, specifikt inom frikyrkorörelserna och Gävle missionsförsamling. 

Detta följs av en presentation av den forskning som finns kring kyrkotukt kopplat till 

frikyrkan.  

 

Det finns flera undersökningar genomförda av social klassificering hos frikyrkorörelser i 

Gävle, däribland missionsförsamlingen, vilket styrt mitt urval av forskning. Inom kyrkotukt 

finns det desto mindre tidigare genomförd forskning inom området. Ett fåtal avhandlingar går 

att finna och någon enstaka studentuppsats finns där kyrklig disciplinering inom 

missionsförbundet berörs. Desto flera studier berör tukten runt katolska kyrkan eller tidig 

lutheransk tid där den var mer utbredd men också tog en annan skepnad, vilket resulterat i att 

dessa valts bort. 

 

2.1. Social klassificering 

Den tidigare forskningen kring social klassificering av svenska frikyrkorörelsen är väl 

utforskat. En av de ledande studierna i området som också gett grund för detta arbete är Sven 

Lundkvists undersökning om det svenska samhällets folkrörelser under 1800-talet och har 

som utgångspunkt hur det svenska samhället såg ut 1850 till 1920. Boken är en del av ett 

större projekt som startades i Uppsala år 1965 och berörde det svenska klassamhällets 

funktioner. En del i undersökningen berörde en kartläggning av de svenska frikyrkorörelserna 

utifrån kön, medlemsantal och ekonomisk status. I detta berör studien vilka sociala och 

ekonomiska förändringar som skedde och vilka människor som anslöt sig. Folkrörelsernas 

uppkomst och påverkan anges också som centrala utgångspunkter för studien.19 

 

Lundkvist menar att yrkesfördelningen är likartad hos metodisterna, baptisterna och 

missionsförbundarna, men att den sistnämnde i större grad vände sig till hantverkare och lägre 

tjänstemän.20 Överlag menar Lundkvist att frikyrkorörelsen hade en folklig prägel men att det 

också var något som över tiden förändrades i och med att människor klättrade i den sociala 

stegen.21 Hans presentation av Gävle missionsförsamling 1877 visar en liknande trend där en 

stor andel av de manliga medlemmarna tillhör den lägre arbetarklassen med 43.9% jämfört 

                                                 
18 Nationalencyklopedin, ”Schism”. 
19 Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället, 26. 
20 Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället, 107. 
21 Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället, 115ff, 127. 
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med toppskikten som motsvarar 13.9%. Den snabba expansionen av församlingen under de 

kommande tio åren menar Lundkvist kan förändra siffrorna, men att de fortfarande ger en 

överblick kring vilka som sökte sig till församlingen. Studien visar också att Gävle 

missionsförsamling hade samma könsfördelning som Missionsförbundet, med ett överskott av 

kvinnor där siffror över 70% inte var ovanligt.22 Denna könsfördelning är något som fortsatt 

och vid år 1973 visar forskning att dessa siffror fortfarande var aktuella hos flera 

missionsförsamlingar med en fördelning på 70-30%.23 Lundkvist menar att siffrorna 

representerar hur schismen mot Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen delat församlingarnas 

sociala grupperingar där den sistnämnda fick ett överskott av både män och medlemmar 

tillhörande de övre skikten.24 

 

Ingrid Åberg står för en av de mer detaljerade undersökningarna av Gävle 

missionsförsamlings tidiga matriklar där hon använt sig av ett socialt klassificeringsschema 

för att sammanställa församlingens socioekonomiska skikt. I avhandlingen om folkrörelsernas 

politiska aktivitet i Gävle samt artikeln om schismen i Gefle missionsförsamling presenteras 

två aspekter, den politiska mobiliseringen, dels folkrörelsernas deltagande i politiken samt de 

makthavandes sätt att svara på utmaningen. Klassificeringen visade att likt Lundkvist var 

majoriteten av de manliga medlemmarna arbetare, men en övre klass fanns närvarande även 

om den var avsevärt mindre. Mellan åren 1872 till 1877 hade föreningen ett överskott av de 

högre skikten men hade en regression och en social förskjutning som var en stor anledning till 

schismen. Arbetarna blev därmed det högst representerade skiktet i församlingen. Även om 

sammanställningen enbart berör män visar hennes undersökning att år 1877 var de få ogifta 

kvinnor som hade yrkesbeteckning lärarinnor, sömmerskor, pigor och fabriksarbeterskor. 

Antalet kvinnor ökade mellan åren 1875 till 1877 med 393 kvinnor vilket gjorde att de 

utgjorde 80% av församlingen.25 Den sociala utvecklingen i församlingen fortsatte och hon 

visar att år 1889 bestod församlingen av 54% medlemmar tillhörande den lägre 

arbetarklassen.26  

 

Åberg fastställer även att Waldenström vid sekelskiftet har fabrikörer och handelsmän som 

följer honom i en mer konservativ riktning politiskt men att majoriteten av 

församlingsmedlemmarna gick i liberal riktning.27 Detta stärks av Irving Palm som i sin 

avhandling om frikyrkorörelsernas hållning till arbetarnas fackliga och politiska kamp. Han 

pekar på att Waldenström ställde upp i valet Allmänna valmansförbundet 1905 och blev 

stöttad av flertalet fabrikörer och ledande män inom Gävle missionsförsamling och att han då 

också visade sin högerriktade politiska ställning. Waldenström saknade dock arbetarnas och 

de liberalas stöd vilket gjorde att han inte blev omvald.28 Båda visar på att det trots den starka 

närvaron av arbetare också fanns ett inflytelserikt högre socialt skikt i församlingen. 

 

                                                 
22 Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället, 107. 
23 Kennerberg, Innanför eller utanför, 251. 
24 Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället, 107. 
25 Åberg, P.P. Waldenström och schismen i Gefle missionsförening 1875, 36f. 
26 Åberg, Förening och politik, 114. 
27 Åberg, Förening och politik, 125. 
28 Palm, Frikyrkorna, arbetarfrågan och klasskampen, 140. 
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Det är värt att nämna att Åberg och Lundkvists presentation kring Gävle missionsförsamlings 

sociala skikt enbart innehåller män. Det ger dock en relevant överblick kring hur 

församlingens sociala skikt såg ut och vilka samhällsskikt som sökte sig till respektive 

församling. Dessa är också utgångspunkten för den kommande diskussionen där deras resultat 

fungerar som jämförande grund till studiens resultat. Dessa undersökningar är den enda 

forskning som berör Gävle missionsförsamlings sociala sammanställning under en längre 

tidsperiod.  

 

2.2. Kyrkotukt 
Bengt Hallgren är en av de få forskare som berört svensk frikyrklig kyrkotukt och även det 

svenska Missionsförbundet. Han ger en översiktlig bild kring de bibliska motiveringarna och 

Martin Luthers förhållningssätt till tukten vilka legat till grund för frikyrkorna. Fokus för hans 

studie ligger på mission-, baptist- och metodistförsamlingarnas syn och utformning av de 

disciplinära åtgärderna och vad som skiljer dem åt.  

 

Särskilt relevant är Hallgrens redogörelse för missionsförsamlingarnas tukt där särskilt 

Waldenströms och E. J. Ekmans uppfattningar om hur kyrkotukt lyfts fram. Hallgren redogör 

inte specifikt för vilket material som används men i genomgång av källförteckningen är 

protokoll en ofta förekommande källa. Han visar att Waldenström var både en av 

upphovsmännen och medlem i Gävle missionsförsamling. Waldenström presenteras i 

Hallgrens studie som en förespråkare för en hårdare kyrka ställt mot den Svenska kyrkan som 

i hans mening blivit för svag i kyrkotuktsfrågan. Han menar också att församlingstukten i 

Missionsförbundet ligger nära både metodistkyrkan och baptistkyrkan, något som inte är 

oväntat då dessa rörelser direkt påverkat församlingens skapande.29 Studien pekar på att både 

Ekman och Waldenström argumenterade för att de representerade Luthers kyrkosyn, vilket 

gjorde att påståenden om att icke utövande tukt också innebar att man inte var en sann kristen 

speciellt påtalades.30 Hallgrens resultat visar på en stark argumentation kring utökad 

kyrkotukt och disciplinering hos Missionsförbundet, något som gör hans undersökning 

speciellt intressant i förhållande till denna undersökning. 

 

Kennerberg har gjort ett av de mer omfattande forskningsprojekten kring kyrkotukt inom 

frikyrkorörelsen. I avhandlingen Innanför eller utanför berörs tre missions-, pingst- och 

baptistförsamlingar. Hans syfte med avhandlingen är att kartlägga församlingstuktens praxis 

där bland annat handläggningen, gränser och förändringsprocessen berörs. Han undersöker 

också motiveringarna för församlingstukten, tolkningar av bibeltexter och dess förändring 

under tidens gång. Studien görs främst med en genomgång av församlingsprotokoll samt 

matrikelhandlingar, utöver detta genomfördes nio intervjuer med församlingsföreståndare 

inom församlingarna.31 I sin redogörelse kring de vanligaste formerna av kyrkotukt 

framkommer sju huvudrubriceringar32. Rubriken ’Uppgift saknas’ uppnår 60% i två av de 

                                                 
29 Hallgren, Kyrkotuktsfrågan, 223. 
30 Hallgren, Kyrkotuktsfrågan, 213. 
31 Kennerberg, Innanför eller utanför, 14f. 
32 Se teoriavsnitt för utförlig beskrivning av huvudrubriceringarna. 



10 

 

undersökta missionsförsamlingarna. Av de angivna anledningarna till tukten är ’på egen 

begäran’ den vanligaste följt av ’okristen livsföring’ fram till omkring 1890 för att sedan 

minska efter sekelskiftet.33 Kennerberg visar att män vid sekelskiftet i regel var 

överrepresenterade inom kyrkotukten. 

 

Antalet avförda medlemmar i Missionsförsamlingarna visar Kennerberg ha sin topp under 

1800-talets sista årtionde. Studien visar att samtliga frikyrkorörelser haft en regression efter 

sekelskiftet i antalet avförda medlemmar. Mönstret kring kyrkotukten är enligt Kennerberg att 

församlingarna under sina yngre år har en mer utbredd tukt för att sedan minska.34 Tidigt var 

tukten något som anförtroddes åt styrelsen där de hade ansvar för människans andliga vård 

men överfördes alltmer till församlingen i sin helhet, tanken var att medlemmarna skulle ta 

vara på varandra. En förändring hur församlingstukten behandlas sker vid sekelskiftet där 

församlingsledningarna tar ett större grepp och oanmälda ärenden inte längre fritt kan tas upp 

på församlingsmöten.35 Kennerberg efterfrågar en sammanslagning av socioekonomisk 

ställning och kyrkotukt för att se huruvida ett samband kan finnas där man såg mellan 

fingrarna beroende på ekonomisk situation och om detta är synligt i församlingen. Kennerberg 

menar att det finns indikationer på kopplingar till tukten och social position i hans undersökta 

material.36 Studien återger den långa utvecklingsprocessen fram till modern tid och ger 

tillsammans med Hallgren en nyanserad bild av hur och varför kyrkotukten genomfördes.  

3. Bakgrund 
För att ge en ökad förståelse inför resultatet ges i följande kapitel en historisk bakgrund till 

frikyrkorörelsens uppkomst och hur detta ledde till Gävle missionsförsamlings skapande. 

Sverige har en lång historia av ett religiöst nytänkande i form av pietism, herrnhutism och 

läseriet. Därför avgränsas bakgrunden till de närliggande händelserna som kom att leda till 

Missionsförbundet och Gävle missionsförsamlings skapande 

 

3.1. Samhällsförändringar och frikyrkorörelsen 
För att förstå folk- och frikyrkorörelsens uppkomst behövs också en förståelse om övergången 

från det gamla till det nya samhället och vilka förutsättningar detta gav. I det gamla 

ståndssamhället var de statliga författningarna och privilegierna skilda mellan 

samhällsgrupperna. Samhällets olika skikt var indelade likt en pyramid där toppskiktet 

bestående av aristokratin hade störst inflytande. Lundkvist beskriver detta med det 

klassamhället där aristokratin hade en vertikal solidaritet medan det nya samhället hade en 

horisontell. Indelningen i det gamla samhället var inte fast i den meningen att det var omöjligt 

att röra sig inom samhällsgrupperna, men tydliga barriärer behövde brytas igenom innan detta 

var möjligt.37 

 

Under 1800-talet började dessa barriärer ses som en orättvisa och förändringar började ske 

som kom att montera ned och ersätta det äldre ståndssamhället. Det nya samhället förenklade 

                                                 
33 Kennerberg, Innanför eller utanför, 61. 
34 Kennerberg, Innanför eller utanför, 64. 
35 Kennerberg, Innanför eller utanför, 79ff. 
36 Kennerberg, Innanför eller utanför, 245ff. 
37 Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället, 44. 



11 

 

och möjliggjorde en större rörelse mellan samhällsgrupperna och en förskjutning av makten 

ägde rum. Processen var givetvis djupgående och pågick under en lång tid, men ett antal större 

händelser kan speciellt kopplas till folkrörelsernas framväxt.38 En av dessa var laga skifte 

1827, skiftet innebar att utflyttning skedde från byarna till ägorna. Detta gjorde att 

enhetskyrkan och sockenprästens ledning som varit central i agrarsamhället försvann och gav 

plats för det religiösa fritänkandet, kyrkan var inte längre ’mittpunkten i byn’.39 Utbildningen 

tog också mer plats och människors läs- och skrivkunnighet ökade, folkskolestadgan infördes 

1842 och gav en relativ fast skolgång.40 Industrialiseringen medförde folkomflyttningar och 

förbättrade dels levnadsförhållandena men gav också upphov till en politisk, ekonomisk och 

religiös liberalism med nya samhällsklasser.41 Ur denna förändring växte sig bland annat 

frikyrkorörelsen som är en av sidorna i den stora omvälvningen som sker under 1800-talet. 

 

Konventikelplakatet som infördes år 1726 förbjöd människor att hålla lekmanledda bön eller 

bibelstunder utanför Svenska kyrkans lag och ramar, att göra detta innebar böter.42 Förbudet 

infördes till följd av de pietistiska strömningarna på 1700-talet som förespråkade en rätt för 

människan att fritt läsa och tolka bibelns budskap. Förändringen som blev startskottet för 

specifikt frikyrkorörelsen låg i de religionskopplade lagändringar som skedde i mitten av 

1800-talet. Kyrkoplikten försvann år 1855 och konventikelplakatet år 1858. Från och med 

1860 förlorade man inte arvsrätten eller utvisades om man bortföll från den luthersk-

evangeliska läran, år 1863 försvann nattvardstvånget.43 Lagändringarna för religionsfrihet 

öppnade nya möjligheter för det religiösa fritänkandet och organiserandet av lekmannaledda 

sammankomster.44 Denna frikyrkliga organisation hade betydelse för samhället i stort, inte 

minst kvinnor som fick en helt annan möjlighet till att ta ledande roller, något som syns i 

könsfördelningen i missionsförbundet. Läs- och skrivkunnigheten gjorde att människor kan 

bedriva konventiklar utanför den statsstyrda kyrkans regelverk och komma bort från den 

beroendeställning till kyrkan som tidigare funnits.45  

 

3.2. Missionsförbundet, schismen och Gävle missionsförsamling 
År 1856 skapades den Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen som en del av den växande 

frikyrkorörelsen. Rörelsen var en del av den Svenska kyrkan och agerade som en 

missionsorganisation som skickade kolportörer som predikade och spred de skrifter som 

skapats av Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen.46 Missionsföreningen hade sedan 1855 haft en 

nära anslutning till den evangelisk-lutherska läran men under 1875 började schismen ta form 

med kritik mot flera förhållningsregler. En betydande del var frågan om nattvarden och den 

                                                 
38 Walan, Församlingstanken i svenska missionsförbundet, 17. 
39 Hedenborg och Kvarnström, Det svenska samhället 1720–2006, 107f. 
40 Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället, 44. 
41 Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället, 44; Walan, Församlingstanken i svenska 

missionsförbundet, 18. 
42 Hedenborg och Kvarnström, Det svenska samhället 1720–2006, 194. 
43 Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället, 48. 
44 Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället, 48. 
45 Hedenborg och Kvarnström, Det svenska samhället 1720–2006, 206; Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska 

samhället, 107. 
46 Nationalencyklopedin, ”Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen”. 
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objektiva respektive subjektiva försoningsläran.47 En ledande gestalt i denna kritik var 

Waldenström som samlade till sig anhängare och bidrog till splittringen från Evangeliska 

Fosterlands-Stiftelsen år 1878. Waldenström, trots hävdande att han inte var delaktig i dess 

bildande men medgav dess nödvändighet, blev medlem i missionsföreningen. Detta 

medlemskap följt av hans kritik gjorde därför att missionsförbundet blev en central punkt i 

bildandet av frikyrkoförbunden runt om i Sverige.48 Förändringen ledde också till en social 

uppdelning där Stiftelsen fick ett mansöverskott och Missionsförbundet fick ett 

kvinnoöverskott.49 

 

Även Gävle missionsförening genomgick en schism, år 1875 delades denna upp där 44 

medlemmar kvarhöll den luthersk-evangeliska bekännelsen och objektiva försoningslära 

medan 111 medlemmar följde med Waldenströms subjektiva. Detta ledde till ett behov för 

skapandet av en ny stadga och styrelse. Denna kom att bestå av ”handlanden E. Sjöström, 

handlanden O. Israelsson, handlanden L. Göransson, handlanden E. G. Skoglund, 

brädgårdsarbetare J. P. Wennberg, brädgårdsförman L. Strid och arbetsförman I. Ålenius”50 

tillsammans med Lektor P. P. Waldenström. Styrelsen arbetade fram en stadga som år 1879 

antogs och resulterade i övergången från förening till församling.51 Församlingen expanderade 

snabbt efter antagandet av de nya stadgarna och gick från de första 111 medlemmarna till att 

år 1877 ha 677 och år 1880 ha 860 medlemmar.52 En expansion som återspeglar den 

nationella anslutningen där det år 1878 var ca 4000 medlemmar och ökade under en 

tioårsperiod till över 50 000.53 Det bönehus som tidigare användes av föreningen ansågs för 

litet och ett förslag att bygga ett nytt lades fram, år 1880 invigdes Betlehemskapellet och är 

fortfarande den plats som nyttjas av Gävle Missionsförsamling även om ombyggnationer 

gjorts.54 Schismen i Gävle med de framstående personerna som arbetade fram stadgan var en 

viktig del i bildandet och utvecklingen av det större svenska Missionsförbundet.55 

 

3.3. Kyrkotukt 
Kyrkotukt är ett begrepp som inte finns i Bibeln även om den ligger till grund för utövningen. 

I Matteus 18:15-17 finns textpassagerna som motiverat och gett klarhet till tukten, därav det 

inledande stycket oftast är det man hänvisar till.56 Den historiska bakgrunden till kyrkotuktens 

betydelse och utövning kan härledas till den äldsta kyrkan och har utövats i en otalig mängd 

former. Att redogöra för hela den historiska processen till frikyrkans tukt skulle kräva 

avsevärt mycket större plats än vad som ges i denna studie.57 Därför avgränsas bakgrunden till 

                                                 
47 Baxel, Sveriges kyrkohistoria, 120f. 
48 Åberg, P.P. Waldenström och schismen i Gefle missionsförening 1875, 40; Walan, Församlingstanken i 

svenska missionsförbundet, 252ff; Betlehemskyrkans Arkiv, Tryck och minnesskrifter, D1:10, 75 årsjubileum, 

49.  
49 Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället, 106. 
50 Åberg, P.P. Waldenström och schismen i Gefle missionsförening 1875, 34. 
51 Betlehemskyrkans Arkiv, Tryck och minnesskrifter, D1:10, 75 årsjubileum, 53. 
52 Helmer, Väckelsen i staden, 47f. 
53 Palm, Frikyrkorna, arbetarfrågan och klasskampen, 42. 
54 Betlehemskyrkans Arkiv, Tryck och minnesskrifter, D1:10, 75 årsjubileum, 53. 
55 Åberg, P.P. Waldenström och schismen i Gefle missionsförening 1875, 39. 
56 Se inledande citat; Hallgren, Kyrkotuktsfrågan, 47. 
57 Kennerberg, Innanför eller utanför, 31. 
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den tukt som senare kunde finnas i frikyrkorörelsen med utgångpunkt i den svenska kyrkan 

under 1600-talet och framåt. 

 

Vid den kristna kyrkans första tid saknades färdiga ritualer för hur kyrkotukten av syndiga 

medlemmar skulle gå till, det var först under 100-talet en praxis började växa fram där 

medlemmarna isolerade den syndiga tills en förbättring skett. Tillvägagångssättet förändrades 

senare till en process som innebar tre steg – syndabekännelse, botgöring och försoning.58 

Denna process fick i väst en juridisk prägel där fokus ”handlade om brott som skulle 

kompenseras och gottgöras”59. I denna anda utvecklades också den kyrkotukt och botgöring 

som innefattade avlatsbrev och det stora bannet60, som senare skulle bli en central aspekt som 

låg till grund för den lutherska reformationen. 

 

Med den protestantiska reformationen kom också ett nytt sätt att betrakta kyrkotukten. Martin 

Luther pekade tillbaka på Bibelns textpassager i Matteus 18:15-17 och hur dessa beskriver 

tillvägagångssättet inför en syndande medlem. Luther lade fokus på människans själavård där 

tukten inte ska ha fokus på brott och straff utan skulle istället ses som ett läkemedel för sinnet. 

Med denna syn förändrades också tillvägagångssättet markant mot den tidigare katolska 

kyrkans tukt. Fängelse, böter och kroppsstraff försvann med reformationen och fokus på 

Matteus evangeliet och tukten innebar att uteslutning blev en sista utväg:61 

 

Den som begått en synd skulle besökas av två församlingsmedlemmar som hade att meddela att 

vederbörande inte fick delta i nattvardsfirande. Om detta inte ledde till någon bättring skulle ett andra 

besök genomföras. Om även detta blev resultatlöst återstod endast det stora bannet.62 

 

I Sverige kom reformationen också att innebära förändringar inom kyrkotukten. Med en 

anknytning mellan den styrande och kyrkan skulle landet bekämpa det som betraktades som 

synd för att undvika att landet skulle drabbas av Guds straffdomar. Ett argument som också 

låg till grund för stärkta lagar i fråga om kyrkotukt.63 Vid 1700-talets slut och 1800-talet kan 

en förändring ses i fråga om kyrkotukten som också var en viktig orsak till frikyrkorörelsernas 

framkomst.64 Många av de lagar som stadgades i 1686 års kyrkolag upphävdes under 1800-

talet. Med de gjorda lagändringarna försvann också kyrkotukten i stort inom Svenska kyrkan. 

Bortfallet av kyrkoplikten gjorde att tukten för missad gudstjänst inte heller var aktiv. 

 

Några av de punkter som Waldenström lyfte skarpaste kritik mot i fråga om Svenska kyrkan 

var just kyrkotukten. I denna menade han att den Svenska kyrkan inte utövade tillräckligt med 

församlingstukt och inte heller uteslöt ’ogudaktiga’ från nattvardsbordet. Därför började 

Waldenström att utföra nattvarden i slutna kretsar och enligt Hallgren också var det första 

                                                 
58 Kennerberg, Innanför eller utanför, 31. 
59 Kennerberg, Innanför eller utanför, 32. 
60 Nationalencyklopedin, ”Kyrkotukt”: Stora bannet - Hel uteslutning från kyrkans gemenskap vilket resulterade 

i att den tuktade inte fick begravas i vigd jord. För ett hävande krävdes bland annat botgöring och bikt. Lilla 

bannet – Utestängning från sakramenten. 
61 Kennerberg, Innanför eller utanför, 35. 
62 Kennerberg, Innanför eller utanför, 42. 
63 Kennerberg, Innanför eller utanför, 45. 
64 Hallgren, Kyrkotuktsfrågan, 212; Kennerberg, Innanför eller utanför, 349. 
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steget till den ’rena församlingen’.65 Hallgren utvecklar detta ”är det att vänta, att tukten intar 

en framskjuten ställning i den församling som han själv tecknar som den sanna kristna. Så är 

också fallet. Fullt konsekvent lägger Waldenström stor vikt vid församlingstukten.”66. Den 

’rena församlingen’ som Waldenström förespråkade skulle upprätthållas med församlingstukt, 

vidtog man inte dessa åtgärder och arbetade för renhet så slutade man också enligt honom att 

vara kristen.67 

 

4. Teori 
För att kunna besvara frågeställningarna krävs teoretiska verktyg som tillhandahåller en 

struktur där samlade data kan analyseras. Lundkvist och Kennerberg står för de 

klassificeringsscheman som används i sammanställningen av resultatet och presenteras nedan. 

För att analysera och diskutera resultatet används Michel Foucaults teori om disciplinering. 

 

4.1. Socialt klassificeringsschema 

För att göra en undersökning kring social förändring och klassificering krävs det en struktur 

som täcker den stora andel data som ges i matrikelförteckningarna. Lundkvist lyfter i sin 

studie kring församlingarnas yrkesfördelning att man sällan kan fylla upp all information som 

ges, utan den vanligaste vägen ur detta dilemma är att använda ett klassificeringsschema.68 En 

av svårigheterna inför denna arbetsstruktur är att schemat bör sammanfalla med de yrken som 

var närvarande vid matrikelns skapande och tidsepok. Hur man väljer att klassificera och dela 

upp den data om finns tillgänglig påverkar också undersökningen till stor del. Lundkvist ger 

två exempel på klassificeringsscheman där redan färdiga uppdelningar gjorts som är 

anpassade för 1800-talets andra hälft.69 Relevansen att nämna båda alternativen är att de 

erbjuder olika möjligheter till jämförelser med andra studier som lyfts i tidigare forskning och 

olika indelningar vilket också påverkar resultatet av undersökningen. 

 

Det första alternativet ges av Lundkvist och presenterar åtta yrkesgrupper med undergrupper 

där titlarna sätts in. Detta schema går att sammanställa till tre grupper: skikt 1, skikt 2 och 

skikt 3. Det är detta schema som Åberg och Lundkvist använt sig utav i sina undersökningar. 

Även om Lundkvist betonar att schemat har användningsområden i exempelvis 

matrikelundersökningar saknas en förteckning av yrkeskategorier där ett kapital inte kan 

kopplas till yrket. Detta är något som gör att sorteringen blir mer svårhanterligt och ökar 

risken för osäkerhet och eventuella felaktigheter kring var de olika titlarna korrekt ska föras 

in.70 

 

Det valda schemat är skapat vid migrationsprojektet i Uppsala och presenteras av Hans 

Norman. Differentieringen i Normans studie bygger på fem kategorier med underkategorier 

                                                 
65 Hallgren, Kyrkotuktsfrågan, 212; Baxel, Sveriges kyrkohistoria, 118. 
66 Hallgren, Kyrkotuktsfrågan, 212. 
67 Hallgren, Kyrkotuktsfrågan, 213; Kennerberg, Innanför eller utanför, 259. 
68 Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället, 101. 
69 Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället, 102. 
70 Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället, 102f. 
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som rangordnar social status hos olika yrken.71 Fördelen med denna yrkeskategorisering är att 

den sammanfaller med internationella klassificeringar, exempelvis det amerikanska 

systemet.72 Uppdelningen med underkategorier representerar yrkesgrupper som har en 

minimal skillnad i sociala nivå, men som enligt Norman bör särskiljas.73 Han har också 

sammanställt en lista av de vanligaste sysselsättningarna som kan finnas vid sociala 

undersökningar under slutet av 1800-talet. Denna lista möjliggör att egna tolkningar och 

kategoriseringar av yrkestitlar minimeras vilket gör att detta schema blir valet trots att den 

inte sammanfaller med den som använts i tidigare undersökningar av missionsförsamlingen.74 

Den möjliggör också att enkelt kategorisera in åldersfördelningen i församlingen.   

 

För att överföra dessa yrkeskategorier till en mer lätthanterlig uppdelning som också gör det 

lättare att förstås mot mer moderna sammanhang sorteras kategorierna in i sociala skikt likt 

Åbergs och Lundkvists schema. Detta är något som Torbjörn Andersson gjort och ger ett 

värde till varje skikt och gör att jämförelsen mellan tukten och sociala skikten kan 

genomföras: 

 

Toppskikt/Överklass: 

I. a) Storföretagare, godsägare. 

b) Högre tjänstemän, akademiker. 

Mellanskikt/Medelklass: 

II. a) Småföretagare inom industri och handel, hantverkare med mästartitel. 

b) Lägre tjänstemän, affärsanställda, arbetsledare. 

III.     Bönder, brukare, arrendatorer. 

Lägsta skikt/Arbetarklass: 

IV.     Hantverkare utan mästartitel, kvalificerade yrkesarbetare. 

V. a) Okvalificerade arbetare inom industri och stadsnäring. 

b) Jordbruksarbetare, anställda inom husligt arbete. 75 

Ospecificerade 

VI. Ospecificerade medlemmar. 

Okända 

VII. Okända. 

 

Som schemat ovan visar har kategori VI och VII lagts till. Ospecificerade representerar de 

kvinnor och män som innehar en titel men som inte kan ges ett ekonomiskt värde efter 

Normans tabell eller svenska akademins ordlistor, exempel på dessa är ’madame’, ’mamsell’ 

eller ’yngling’.76 Kategorin okänd är de medlemmar som är tuktade men som saknar en 

yrkestillhörighet och därför inte kan sorteras eller där skador på materialet gjort att sortering 

inte varit möjlig.  

                                                 
71 Norman, Från Bergslagen till Nordamerika, 172. 
72 Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället, 104; Norman, Från Bergslagen till Nordamerika, 172. 
73 Norman, Från Bergslagen till Nordamerika, 172. 
74 Norman, Från Bergslagen till Nordamerika, 327; se bilaga 1. 
75 Andersson, Kung fotboll, 98f. 
76 SAOL, ”Jungfru”, ”Mamsell”, ”Madame”, ”Yngling”. 
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En problematik i användningen av klassificeringsscheman är huruvida man skall sortera 

enbart män eller innefatta samtliga medlemmar. I motsats till Åberg och Lundkvist väljer jag 

att ta med både kvinnor och män, i den mån det är möjligt77, då resultatet annars skulle bli 

missvisande med tanke på det kraftiga kvinnoöverskottet i församlingen. Lundkvist betonar 

också att inkludering av kvinnor som en faktor i klassificeringen ger en mer nyanserad social 

spännvidd. 78 Kvinnors intåg i arbetsmarknaden och den ökande andel som jobbar är också en 

faktor som motiverar detta tillvägagångssätt. 79 De kvinnor som har en egen yrkestitel sorteras 

efter denna medan kvinnor som titulerats som ’hustru’ där mannen har en titel förs in i samma 

kategori som honom. Detta urval motiveras med att kvinnor utan titel antas tillhöra samma 

sociala skikt som mannens då de tillhör samma familj. Samma kategorisering görs med 

eventuella yngre barn som inte getts varken anteckning eller titel senare i matrikeln.  

 

4.2. Kyrkotukt klassificeringsschema 
För att genomföra kartläggningens andra del krävs en terminologi och klassificering av 

kyrkotukten som passar in i 1800-talets andra hälft. Följande redogörelse presenterar det 

klassificeringsschema som delar upp kyrkotukten i enlighet med Kennerbergs avhandling.  

 

Han bygger sitt schema på ett antal punkter som sammansätter de vanligaste anledningarna till 

kyrkotukten. Dessa är uppdelade i en grov sortering på sju kategorier där somliga har 

underkategorier. En större del av anledningarna bakom kyrkotukten bygger på enstaka 

händelser menar Kennerberg men går inte att preciseras ytterligare från matriklarna.80 Även i 

underkategorierna bör man iaktta att det kan finnas olika definitioner av graden i vilket 

brotten begås. Det bör även noteras att det kan existera olika definitioner av olämpliga 

handlingar hos församlingar som kan varit anledning till kyrkotukt beroende på olika 

lärosatser. Det straff medlemmarna blir tilldelade skiljer sig beroende på vilken grad av 

felaktighet de begått. Följande sammanställning av syndfulla handlingar som resulterar i 

kyrkotuktande som schemat presenterar är:81 

 

1) Okristen livsföring: Den första kategorin i schemat innehåller en mängd olika 

handlingar. Denna kategori behöver ges underkategorier för att kunna redogöra den 

mängd handlingar som den innefattar. Under Okristet sinnelag lyfts våldsamma 

vredesutbrott, slagsmål, lögn svordomar, oförsonlighet, hård kritik av församlingen 

samt äktenskap med icke-troende eller annan partner som inte ses som godtagbara hos 

familjen. I underkategorin Sedlighetsbrott faller de äktenskapliga- och andra sexuella 

brott in, dessa kan innefatta otrohet, skilsmässa eller olämpligt uppförande mot det 

motsatta könet. Den sista underkategorin presenterad av Kennerberg innehåller 

Ekobrott, en handling som innefattar exempelvis stöld och snatteri.  

 

                                                 
77 Flera kvinnor har väldigt begränsad information vilket resulterar i att de hamnar i kategorin okänd. 
78 Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället, 54. 
79 Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället, 115, 127. 
80 Kennerberg, Innanför eller utanför, 25. 
81 Kennerberg, Innanför eller utanför, 25f. 
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2) Lärofrågor: Kategorin berör församlingens läror och medlemmar som anses skilja sig 

för mycket. Dessa lärosatser kan dels skilja sig beroende vilken frikyrkorörelse som 

berörs då församlingarna betonar olika kring exempelvis dopålder. Indelningsgruppen 

behandlar också medlemmar vilka man betraktar följer villospår som exempelvis 

mormonism, syndfrihetslära och swedenborgianism. 

 

3) Bytt samfund: Som namnet pekar på handlar gruppen om medlemmar som bytt 

församling, Kennerberg betonar dock att dessa medlemmar gjort det utan att lämnat en 

begäran eller fått förflytten beviljad. 

 

4) Förlorat tron: De medlemmar som enligt församlingen inte längre anses vara sann 

mot tron på Kristus eller Bibeln. Har de medlemmarna som berörs blivit 

gudsförnekare eller kallnat i sitt andliga liv faller de under denna kategori av tukt. 

 

5) Frånvaro: Behandlar just det som rubriken berör. Frånvaro av medlemmar som utan 

särskild anledning är frånvarande från exempelvis nattvarden eller övrig gemenskap 

som anses som viktig.  

 

6) På egen begäran: De medlemmar som begärt utträde från församlingen. Även om 

denna kategori ligger nära gruppen ”bytt samfund” menar Kennerberg att dessa bör 

särskiljas trots att 99% av alla utträden skett på egen begäran. 

 

7) Uppgift saknas: Den sista kategorin behandlar alla de medlemmar där uppgift om 

anledning till tukten saknas. Kennerberg ger exempel på detta där medlemmarna anges 

haft intressen som inte sammanfaller med församlingen utan att ange vad dessa 

intressen skulle vara. 

 

Vilken typ av botgöring som skall göras för de olika synderna kan variera, Kennerberg har 

dock angett en samling av de ofta förekommande formerna. Uteslutning kan ses som det 

hårdaste formen av tukt där medlemmen tvingas ut ur församlingen vilket ofta är den mest 

förekommande inom matriklarna då dessa har en egen spalt som berör denna.  

Beroende på hur allvarligt brottet är kunde uteslutningen ske omedelbart, något som var 

mindre vanligt. Oftast skedde detta genom en längre procedur i samband med möten och 

samtal. Likt ovanstående tukt finns också utträde nämnts där konsekvensen blir detsamma 

men tillvägagångssättet skiljer sig. Kennerberg menar att detta bör räknas som tukt då 

församlingen måste godkänna förfrågan först, trots att medlemmen frivilligt lämnade.82 Att 

komma inför församlingen innebär att medlemmen fick ställa sig inför församlingen och 

bekänna sin synd och därefter få församlingens förlåtelse.83 Avstängning från nattvard 

innebär att medlemmen som begått synden inte fick delta i nattvarden. Utöver dessa finns 

avstängning från förtroendeuppdrag och allvarlig varning benämnda av Kennerberg. Jag kan 

i samtal föra saker och ting på tal lyfter Kennerberg som ett resultat av en synd som anses 

                                                 
82 Kennerberg, Innanför eller utanför, 94. 
83 Kennerberg, Innanför eller utanför, 99. 
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vara så grov att den inte kan dömas utan att låta den anklagade förklara sig. Den sista 

benämningen som Kennerberg redogör för är att stå under församlingstukt, en kategori för de 

medlemmarna vars bestraffning inte kunde ges en specifik innebörd eller betydelse.84 

 

4.3. Foucaults maktanalys 
För att analysera det resultat som de nämnda klassificeringsscheman ger krävs ett verktyg för 

att definiera och förklara begreppen och utövningen av makt och disciplinering i samband 

med kyrkotukten. 

 

Foucault sammanfattar den disciplinära makten som en teknik vars mål är att skapa ordning i 

den mänskliga mångfalden.85 Han menar att makt inte är något man har, makt är något man 

utövar och i denna utövning finns olika styrkeförhållande. Detta förhållande kan definieras på 

flera sätt men överensstämmer i detta fall med missionsförsamlingens gruppdynamik mellan 

medlemmen och församlingen.86 Styrkeförhållandet som Foucault lyfter är föränderligt, 

individen kanske inte bryter upp maktförhållandet men möjligheten att modifiera 

maktförhållandet mellan parterna finns.87  

 

Foucault menar att den disciplinerande maktens grund vilar på tre medel vilka han kallar den 

hierarkiska översynen, det normaliserande systemet för bestraffning och examen för 

medverkan i en specifik process.88 Sammanfattningsvis kan man förklara dessa med att den 

hierarkiska översynen bygger på makt där en person har övertaget över en annan. Rodney 

Nilsson ger exempel på fångvakten över fången eller lärarens roll över eleven. Det 

”normaliserande omdömet” placerar personen under det som är eftersträvansvärt. Nilsson ger 

ett passande exempel för denna studie med den ”gode soldaten” eller ”det lydiga barnet”.89 

Sammanstrålningen av dessa resulterar i det Foucault kallar examen, där medverkan i 

processen belönas eller straffas.90 

 

Foucault ger tre kriterier som denna makttekniken måste arbeta mot: 

 

Den bör göra maktutövningen så lite kostsam som möjligt ... den skall se till att denna sociala makts 

verkningar uppnår ett maximum av intensitet och en så stor utbredning som möjligt utan bakslag och 

utan luckor; slutligenskall den förbinda denna maktens ”ekonomiska” ökning och avkastningen … kort 

sagt öka på en gång fogligheten hos alla systemets beståndsdelar.91 

 

I detta menar Foucault att utgifterna bör minimeras och uppträdanden av den disciplinerande 

skall hållas diskret och inte väcka motstånd hos mångfalden. För att mångfalden skall vara till 

nytta måste den, likt citatet pekar på, se till att normalisera mängden till något som ger 

utdelning. Väcks motstånd riskeras avkastningen att minska och därmed också minska den 

                                                 
84 Kennerberg, Innanför eller utanför, 94ff. 
85 Foucault, Övervakning och straff, 218. 
86 Hörnqvist, Foucaults maktanalys, 29. 
87 Hörnqvist, Foucaults maktanalys, 31. 
88 Foucault, Övervakning och straff, 171. 
89 Nilsson, Foucault: en introduktion, 106. 
90 Foucault, Övervakning och straff, 186. 
91 Foucault, Övervakning och straff, 219f. 
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foglighet som efterfrågas. Foucault lyfter ett resonemang kring den disciplinära makten och 

dess utveckling. Han menar att i övergången från kroppsliga straff ges fokus på att bestraffa 

människans själ, med detta kommer också en ny form av bestraffning. I denna bestraffning 

förändras straffets mål till att få människan att bättra sig genom att göra bot. Han beskriver 

bestraffningen som en del i det dualistiska förhållandet inom makten med en bestraffning-

belöning relation. Detta förhållningssätt menar han kan jämställas med den metod som 

används inom dressyr eller korrektion.92 Inom alla disciplinära system där maktrelationer 

förekommer finns också en egen rättskipningsapparat. Foucault menar att dessa har sina egna 

specifika lagar som döms inom egna gruppens rättsinstanser som utdelar det disciplinära 

systemets egna straff.93 

 

Foucaults teori kommer användas för att försöka förklara resultatet utifrån mer än bara de 

genererade siffrorna. Förhoppningen är att teorin fungerar som ett första steg i förståelsen 

kring varför tukten ser ut som den gör och öppna för vidare undersökningar kring ämnet.  

5. Metod 
För att möjliggöra att resultatet går att replikera har metodavsnittet delats upp i tre delar vilka 

kommer beskriva tillvägagångssättet som används för att genomföra denna studie.94 

Utförandet och metoden för denna uppsats bygger på flera steg som kommer att presenteras 

nedan. Inledande kommer det genererade materialet att redovisas, där urval och avgränsning 

berörs. Vidare beskrivs de etiska- och källkritiska ställningstaganden som tagits i beaktande 

under studiens gång. Avslutande redogörs för analysprocessen där tillvägagångssättet beskrivs 

mer utförligt. 

 

5.1. Det genererade materialet 
Trots det stora antalet missionsförsamlingar i Gävleborgs län gjordes valet att arbeta mot 

Gävle missionsförsamling.95 Detta för den ledande roll denna församling hade för 

missionsförbundets uppstart samt för Waldenströms medlemskap i församlingen. En brist vid 

undersökningar inom landsbygdsområden är att yrkeskategorier som exempelvis bönder 

kategoriseras som småföretagare. Även om alla sätts under samma grupp kan det i 

verkligheten skilja kraftigt i inkomstfördelning inom yrket. Norman menar att undersökningar 

inom stadsmiljöer minimerar risken med detta då de dessa yrkena inte är överrepresenterade, 

något som också styrt valet av församling.96 Den valda församlingen kan ses som en av 

förbundets första och dess centrala plats både geografiskt i Gävle samt de viktiga 

ledargestalterna för förbundets uppstart gör det till ett passande studieobjekt.  

 

Ämnets bredd inom både social klassificering och kyrkotukt gör att enbart en överblicksbild 

under ett avgränsat område kan göras. Båda ämnena har utrymme för större 

                                                 
92 Foucault, Övervakning och straff, 181. 
93 Foucault, Övervakning och straff, 179. 
94 Florén och Ågren, Historiska undersökningar, 47. 
95 Arkiv Gävleborg, ”Missionsförsamlingar”. 
96 Norman, Från Bergslagen till Nordamerika, 172. 
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forskningsprojekt97 och även om många outforskade frågor finns att ge svar på finns varken 

plats eller tid att besvara dessa i denna uppsats. Jag har därför valt att göra en avgränsning till 

två matriklar där den första sträcker sig från stadgarnas införande 1879 till 1887 och den 

andra 1887 till 1897. Den stora expansionen inom missionsförbundet gör att många nya 

medlemmar förs in varje år vilket också gör att omfattningen riskerar att bli för stor om mer 

än 20 år ska ingå.98 Enbart de två matriklarna som används innehåller ca99 2117 respektive 

2491 personer vilket motsvarar totalt 4608 medlemmar under 20 år som skall genomarbetas. 

Det stora medlemsantalet tillsammans med den längre tidsperiod som används innebär att 

materialet skiftar i kvalité. Olika människor har under tidens gång varit ansvariga för att föra 

in medlemmarna vilket gör att ibland är matriklarna väldigt utförliga medan andra sidor är 

knapphändiga. Då tukten ofta skett senare efter medlemmens ingång (normen är cirka fem år) 

är det också olika personer som kan ansvara för att anteckna denna, vilket gör att 

motiveringarna kan skilja sig åt både i retorik och formalia.  

 

5.2. Etiska ställningstaganden och källkritik 
Även om arbetet berör ett historiskt material krävs ett etiskt förhållningssätt. Arbetet berör 

församlingens disciplinära åtgärder samt personlig information antecknad av ansvarig 

matrikelförfattare. För att säkerhetsställa att uppgiftslämnaren, i detta fall församlingen, är 

medvetna om forskningens syfte och förutsättningar har de etiska principerna följts. Enligt 

Brymans presentation kring de grundläggande etiska ställningstagandena inom forskning har 

följande punkter lyfts för att säkerhetsställa att de etiska principerna upprätthålls. 

Informationskravet: Arkivhållaren Betlehemskyrkan har informerats om undersökningens 

syfte där det betonats att tillåtelse till materialet är frivilligt och till vilket syfte materialet ska 

användas. Samtyckeskravet: Då inga minderåriga eller levande deltagande personer finns 

utöver arkivhållarens roll innefattar samtyckeskravet enbart ett godkännande av brukandet av 

materialet. Konfidentialitetskravet: Arkivhållaren är informerad att berörda personer i 

arkivmaterialet kommer behandlas på sådant sätt att urskiljning av enskilt tuktade personers 

personuppgifter inte kan ske. Nyttjandekravet: Arkivhållaren är medveten om att den 

informationen som tillhandahålls i undersökningen enbart kommer användas till det aktuella 

forskningsobjektet.100 

 

För att kunna säkerhetsställa undersökningens validitet krävs ett källkritiskt förhållningssätt 

där källan testas mot källkritiska kriterier. Torsten Thurén, docent i journalistik och lic. i 

historia har presenterat de viktigaste förhållningssätten för en korrekt genomförd historisk 

studie. De mest grundläggande principerna som materialet bör ställas mot kan sammanfattas 

med fyra kriterier och en distinktion vilka är: 

 

• Äkthet. Källan ska vara det den utger sig vara. 

                                                 
97 Se ex. Kennerberg, Lundkvist, Åberg och Hallgren. 
98 Palm, Frikyrkorna, arbetarfrågan och klasskampen, 42. 
99 På grund av den stora mängd medlemmar kan eventuella felräkningar skett på grund av skador eller otydlighet. 
100 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 131. 
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• Tidssamband. Ju längre tid som gått mellan en händelse och källans berättelse om 

denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan. 

• Oberoende. Källan ska ”stå för sig själv”, inte vara exempelvis en avskrift eller ett 

referat av en annan källa. Vittnen ska inte ha varit utsatta för påverkan. En form av 

beroende är tradering – att en berättelse har gått i flera led, exempelvis när ett rykte 

sprids från mun till mun. 

• Tendensfrihet. Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av 

verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra 

intressen av att förvränga verklighetsbilden.101 

 

En sista distinktion Thurén lyfter är att skilja mellan vad som kan ses som berättelser och vad 

som är kvarlevor eller lämningar av något. Till detta kommer urvalet av fakta, tolkningar och 

allmänna förhållningssätt kring tillförlitlighet och sannolikhet.102 Det källmaterial som 

används för denna studie går i stort igenom de källkritiska kriterierna ovan, även om en viss 

försiktighet bör iakttas kring de två sistnämnda. Det finns ingen anledning att tvivla på 

matriklarnas äkthet eller tidssamband. De händelser som lett fram till anteckningarna om 

kyrkotukt har med största sannolikhet förts in i matrikeln i samband med medlemmarnas 

ingång samt kyrkotukts noteringar, även om detta inte verifieras fullständigt.  

 

En problematik med förteckningar innehållande yrkestitlar är huruvida dessa stämmer överens 

med medlemmens egentliga yrke. Åberg tillskriver i sin sociala klassificering en problematik 

rörande detta, de uppgifter som finns nedskrivna angående medlemmarnas yrke bygger enbart 

på deras egna uppgifter. Dessa jämförs eller verifieras inte mot exempelvis mantalslängderna, 

hon menar att det finns en tendens att hellre ge en högre titel än en lägre.103 Mikael Carlsson 

har visat på liknande tendenser där konstruerandet av egna positionstitlar skett och inte alltid 

motsvarar verkligheten.104 Denna studie utgår ifrån de titlar som anges då det saknas 

möjligheter att verifiera huruvida dessa stämmer eller inte. Det går inte heller att veta 

huruvida matrikelansvariga skulle önska föra fram församlingen i ett mer positivt ljus och på 

sådant sätt välja att undanhålla eller påverka noteringarna som fördes. Församlingens 

protokoll har väldigt begränsad information kring kyrkotukt och kan därför inte användas som 

ett andra källmaterial för att styrka det insamlade materialet från matriklarna.  

 

5.3. Analysprocess 
Studien kommer främst beröra ett kvantitativt forskningssätt med behandlandet av större 

mängder siffror. Bryman lyfter två presentationssätt som kommer användas i 

resultatredovisningen och passar kvantitativa arbetssätt bra, frekvenstabell och diagram.105 

Då social klassificering gjorts inom forskning så pass många gånger med fokus på 1800-talets 

slut är jämförande material tillgängligt enkelt även om metoden ibland kan skilja sig åt. 

Utifrån Normans klassificeringsschema, yrkesförteckning och Lundkvists resonemang kring 

                                                 
101 Thurén, Källkritik, 7f. 
102 Thurén, Källkritik, 8. 
103 Åberg, P.P. Waldenström och schismen i Gefle missionsförening 1875, 36. 
104 Carlsson, Det märkvärdiga mellantinget, 93f. 
105 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 322ff. 
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urvalet av människor behövs en tabell för att samla materialet i de olika skikten. Vid 

genomgången av matrikeln och medlemmarnas titlar används Normans yrkesförteckning så 

långt som möjligt för att korrekt föra in informationen. Om yrken tillkommer som inte 

omnämns i yrkesförteckningen förs de in om möjligt, om inte annat kategoriseras dem som 

ospecificerade. Könsfördelningen sker samtidigt som medlemmarnas titel förs in i 

klassificeringsschemat. Åldersfördelningen räknas ut genom att föra in födelseår i Excel där 

åldern räknas ut, genom detta kan också en fördelning mellan män och kvinnors ålder göras. 

Kennerbergs lista av de vanligaste formerna av kyrkotukt används vid datainsamlingen och 

möjliggör för enklare analys och presentation av data. Genom den tabell som presenteras i 

teorikapitlet kan kvinnor och mäns särskiljas och genom detta en sammanställning av 

disciplineringens utbredning och hur detta skiljer sig.  

 

Det finns som tidigare nämnts väldigt liten eller ingen forskning gjord inom 

sammanslagningar mellan kyrkotukt och social klassificering. Detta stärks av Kennerbergs 

efterfrågan kring en sammanslagning av de två.106 Svårigheten gör att en sammanslagning av 

Kennerberg och Lundkvist är att den måste göras utifrån mina egna bestämda premisser. 

Insamlingen av data måste dels ske på ett smidigt sätt där stora mängder personer enbart 

behöver behandlas en gång. Bilagorna i slutet av studien presenterar de insamlingsscheman 

som använts för att kunna samla informationen som krävs för att besvara frågeställningarna. 

Genom att numrera de olika kyrkotuktsformerna kan dessa föras in i den sociala 

klassificeringen.107 Efter införandet av information kan de olika sociala skikten ställas mot 

varandra och analyseras för att besvara den sista frågeställningen.  

 

Vid insamlandet av data gås samtliga tuktade medlemmar inskrivna i matrikeln igenom. 

Dessa är angivna i bokstavsordning och vid varje fall av tukt förs medlemmens kön, ålder och 

yrkestitel in. All information delades upp mellan män och kvinnor för att underlätta en senare 

analys. Som tidigare nämnts finns lite forskning som tar hänsyn till kvinnorna, därför ställdes 

de titlar som inte angavs av Normans klassificeringsschema mot svenska akademins ordlista. 

Kunde ett kapital eller yrkesställning fastställas kunde medlemmarna behandlas, detta var 

fallet med titlarna ’Jungfru’ och ’Husfru’. ’Madame’, ’Mamsell’ och ’Fru’, ofta 

förekommande men inte inom någon yrkeskategori och räknas därför under ospecificerade. 

Om någon del av informationen saknas söker jag efternamn och intagnings år i ett försök att 

föra ihop medlemmen med en familj där information kan vara angiven. Somliga medlemmar 

sorteras in där bara en medlem får fulla anteckningar och de övriga väntas falla in under 

samma årtal. Saknas denna information kategoriseras dessa under ospecificerad yrkestitel, 

okänd ålder samt ej specificerad tukt. Under arbetets gång har inga problem att identifiera det 

angivna könet uppkommit och jag har därför inte behövt lägga något speciellt fokus på mer än 

insamlingen. I arbetet med kretskorten gjordes ett urval av ca 100 medlemmar i de olika 

skikten för att få en översikt i hur mycket dessa betalade. 

 

                                                 
106 Kennerberg, Innanför eller utanför, 245ff. 
107 Se bilaga 2 och 5. 
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I vissa fall förekom brist av plats i matriklarna vilket gjorde att anteckningar gjorts under 

varandra, vilket försvårade arbetet. För att få rätt ålder angett har enbart medlemmarnas 

födelseår angivits då undersökningen berör ett längre tidsperspektiv. Insamlingen och 

analysen av den angiva kyrkotukten antecknades först utifrån Kennerbergs 

klassificeringsschema och fördes sen in i yrkesklassificeringen. Årtalet för tukten skrevs 

sedan ner i ett separat schema där matrikelns samtliga år fanns och visar på hur många män 

respektive kvinnor som blivit tuktade varje år. Genom detta arbetssätt kunde samtliga data 

sammanställas i de presentationsverktyg studien kommer använda.  

6. Resultat 
Nedan kommer resultatet av studien att presenteras. Frågeställningarna besvaras i samma 

följd som de angetts inledningsvis och görs främst genom användning av diagram och 

tabeller. Då undersökningen och datainsamlingen gjorts på två separata matriklar presenteras 

den första frågeställningen i två separata underrubriker för att underlätta läsningen. 

 

6.1. Hur såg kyrkotuktens utbredning och utförande ut? 
I kategoriseringen av utbredningen och utförandet kommer en klar majoritet av informationen 

från spalten ’utesluten’. Det saknas förtydliganden på de flesta medlemmar om tidigare 

varning eller dylikt. Det betyder att det inte finns några markeringar kring eventuella åtgärder 

som gjorts innan uteslutningen skedde och den angivna disciplineringen skrevs ned, resultatet 

utgår därför från den information som fanns tillgänglig.  

 

6.1.1. Matrikel 1: 1879–1887 

I analysen av Matrikel 1 visade sig kyrkotukten vara ett återkommande fenomen som varit 

närvarande under hela matrikelns årsspann, även om ett större antal okända funnits, något 

figur 1 nedan visar. 
 

Figur 1. Antal tuktade per år fördelat män och kvinnor. 

 
Källa: Betlehemskyrkans Arkiv, Matrikelförteckning 1879–1887, D1:2. 
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Totalt sett tuktades 162 kvinnor och 107 män vilket motsvarar 269 medlemmar totalt, värt att 

noteras är att dessa siffror motsvarar enbart de uteslutna och inte de som muntligt 

disciplinerats eller tillrättavisats. Vid församlingens start var det ett minimalt antal med enbart 

en kvinna, något som kan förklaras att med den nya matrikeln och stadgan skulle tas i bruk. 

Men redan två år senare hade disciplineringen nått sin kulm med 41 personer under ett år och 

höll sig därefter på en någorlunda jämn nivå med 30–40 tuktade per år. Nedgången som figur 

1 visar år 1887 kan hänga samman med att det inte fanns plats i matrikeln och att den därför 

överlappar med nästkommande matrikel som startar 1887. Ett återkommande tema i 

årsfördelningen som visades i sammanställningen av figur 1 är att många av männen och 

kvinnorna hänger samman med varandra som ett par eller familj. Även om orsaken till 

disciplineringen skiljer sig tenderar de oftast att lämna församlingen på samma årtal. Det är 

också återkommande att väldigt få medlemmar återinfördes i församlingen efter 

uteslutningen, enligt matrikeln kunde enbart två män identifieras som haft markering att de 

åter ingått. Det är oklart om dessa har återinförts under en ny rad i kommande matrikel eller 

inte alls återkommit.108 

 

Tabell 1. Fördelning antal tuktade 

Matrikel 1879–1887: Klassificeringsschema olika former av kyrkotukt 

 

Former Man Kvinna Totalt 

1) Okristen livsföring: 26 30 56 

2) Lärofrågor: 

 

1 0 1 

3) Bytt samfund: 

 

10 28 38 

4) Förlorat tron: 

 

0 0 0 

5) Frånvaro 

 

0 1 1 

6) På egen begäran: 

 

66 98 164 

7) Uppgift saknas: 

 

4 5 9 

Källa: Betlehemskyrkans Arkiv, Matrikelförteckning 1879–1887, D1:2. 

 

Av det totala antalet former av kyrkotukt som används i klassificeringsschemat109 är det mest 

förekommande bland både kvinnorna och männen ’på egen begäran’. Det framkommer inte 

om det finns något bakomliggande som framkallar utgången eller om det är ett val som 

medlemmen har till följd av någon handling. Ett fåtal medlemmar har anteckningar bredvid 

                                                 
108 Betlehemskyrkans Arkiv, Matrikelförteckning 1879–1887, D1:2. 
109 Se bilaga 5. 
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namnet att de fått en tillrättavisning innan, något som stärker tesen att det är mycket möjligt 

att det kan finnas bakomliggande orsaker till att denna kategori är så högt representerad. Följt 

av denna kommer ’okristen livsföring’ som den näst vanligaste former av tukt. Som nämnts 

ovan är denna grupp stor och har av Kennerberg getts flera underrubriker, det vanligaste 

förekommande i matrikeln är synd eller ogudaktig livsföring. Det är förhållandevist jämnt 

mellan kvinnor och män i denna kategori, något som är förvånande då kvinnorna överlag 

tillhör en majoritet av den totala mängden kyrkotuktade. I de fallen som en medlem har blivit 

utesluten i denna kategori följer nästan alltid den eventuella partnern efter men under kategori 

6 även om detta inte alltid skett direkt. Den tredje mest förekommande kategorin är ’bytt 

samfund’ som ligger väldigt nära den tidigare nämnda kategori 6. Det som skiljer dem är att 

de som lämnat för ett annat samfund haft detta som en speciell anteckning som gör att de 

särskiljer sig från de övriga medlemmarna i matrikeln. Kategori 1 och 3 markeras också 

starkare i matrikeln än de övriga, medlemmens namn har ofta överstrukits. De övriga 

kategorierna är mycket lågt representerade hos båda könen. Kategori 7 ’uppgift saknas’ är 

också mindre förekommande, de medlemmar som fallit i denna kategori har haft notisen 

’utesluten’ men ingen förtydning har gjort om varför detta skett.110  

 

6.1.2. Matrikel 2: 1887–1897  

Figur 2 visar på en ihållande trend vad gäller kyrkotukten, matrikel två som rör 1887–1897 

hade en kulm på 56 medlemmar vid 1890 respektive 1894. 

 

Figur 2. Antal tuktade per år fördelat män och kvinnor. 

Källa: Betlehemskyrkans Arkiv, Matrikelförteckning 1887–1897, D1:3. 

 

Siffrorna visar också på tukt som skett efter det att matrikeln skrivits klart, vilket gör att år 

efter 1897 blev närvarande som också visas i figur 2. Även om siffrorna är större än den 

tidigare matrikeln är medlemsantalet och antal tuktade avsevärt mycket högre. 2491 

medlemmar var inskrivna varav 402 kunde räknas in som kyrkotuktade, av dessa var 171 män 

                                                 
110 Betlehemskyrkans Arkiv, Matrikelförteckning 1879–1887, D1:2. 
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och 231 kvinnor. Matrikeln har också ett avsevärt mindre antal okända årsangivelser vilket 

gör att fördelningen också blir mer utförlig än den tidigare matrikeln. Matrikeln visade på en 

regression av kyrkotukt från och med 1894 och framåt. Det som nämndes i den första 

matrikeln om återupptagning av medlemmar stämmer också i denna matrikel. Möjligheten att 

jämföra namnen och se huruvida de återinförts under helt nytt är ej möjligt, men utifrån 

materialet återgick ytterst få människor till församlingen. Matrikeln blev också under dessa år 

mera utförlig vad gäller årsangivelserna överlag, något som bidrog till att kolumnen ’Okänd’ 

var mindre än den tidigare.111 

 

Tabell 2. Fördelning antal tuktade 

Matrikel 1887–1897: Klassificeringsschema olika former av kyrkotukt 

 

Former Man Kvinna Totalt 

1) Okristen livsföring: 13 25 38 

2) Lärofrågor: 

 

0 0 0 

3) Bytt samfund: 

 

4 12  16 

4) Förlorat tron: 

 

0 0 0 

5) Frånvaro 

 

63 74 137 

6) På egen begäran: 

 

54 78 132 

7) Uppgift saknas: 

 

37 42 79 

Källa: Betlehemskyrkans Arkiv, Matrikelförteckning 1887–1897, D1:3. 

 

I motsats till Matrikel 1 fanns det en avsevärt mycket större spridning av kyrkotuktsformer 

åren 1887–1897. Kategori 6 ’på egen begäran’ är fortfarande den största bland kvinnorna 

medan den hamnade på andra plats för männen. Även i matrikel 2 kunde också notiser 

förekomma, om gjorda tillrättavisningar innan en egen begäran gjorts, även om dessa var få. 

Kategori 5 ’frånvaro’ ökade markant under denna tidsperiod och utgör den största kategorin 

för männen och den näst största för kvinnorna. Notera att för både män och kvinnor är 

skillnaderna mellan kategorierna 5 och 6 minimala men att den totalt mest nämnda kategorin 

är just 5. Slående är hur kategori 3 minskat markant och är den minst förekommande av de 

som har tilldelats ett värde. ’uppgift saknas’ tar också större plats än i Matrikel 1 och är den 

tredje största gruppen för både män och kvinnor och innebar oftast att ordet utesluten fanns 

eller helt saknades och ingen specifikation kunde hittas. ’okristen livsföring’ tar mycket 

                                                 
111 Betlehemskyrkans Arkiv, Matrikelförteckning 1887–1897, D1:3. 
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mindre plats och hamnar på fjärde plats för båda könen och beskrevs mycket mindre utförligt 

i matrikeln vad det handlar om.112  

 

6.2. Kyrkotuktens utbredning och medlemmarnas socioekonomiska 

tillhörighet 
Tabell 3. Antal kyrkotuktade per år kategoriserat efter sociala skikt. 

Matrikel 1: 1879–1887 D1:2 

 

Socialt skikt Män Kvinnor Totalt 

 Toppskikt/Överklass: 4  

I. A) 

 

2 1 3 

B) 

 

0 1 1 

 Mellanskikt/Medelklass: 16  

II. A) 

 

5 1 6 

B) 

 

6 4 10 

III.  

 

0 0 0 

 Lägsta skikt/Arbetarklass: 165  

IV.  

 

17 6 23 

V. A) 

 

45 15 60 

B) 

 

6 76 82 

 Ospecificerade: 38  

VI.  

 

6 32 38 

 Okänd: 46  

VII.  

 

20 26 46 

Källa: Betlehemskyrkans Arkiv, Matrikelförteckning 1879–1887, D1:2. 

 

I frågan huruvida det finns en koppling mellan social klass och kyrkotukten besvaras utifrån 

den kvantitativa data som samlats från matriklarna och kretskorten. I tabell 3 finns en klar 

majoritet kyrkotuktade inom arbetarklassen följt av ospecificerade och okända. De två 

sistnämnda är till största del kvinnor som antingen saknar titel helt eller enbart är titulerad 

’madame’ eller ’mamsell’, titlar som inte går att knyta till ett kapital, de fåtal män som är 

                                                 
112 Betlehemskyrkans Arkiv, Matrikelförteckning 1887–1897, D1:3. 
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representerade är antingen yngling eller yngre män som saknar titel helt. Kategori Vb består 

till 90% av unga kvinnor runt 18–25 år arbetande inom hushåll, specifikt med titeln 

’jungfru’113.114 Männens tukt skedde till största del i kategori Va och hade en något högre 

medelålder runt 24–30 år. Hos dessa finns också den största andelen uteslutande 

disciplinering på grund av ’okristen livsföring’. Männen är starkast representerad i skikt 3 

kategori Va och är titulerade som arbetare, likt kvinnorna inom detta skikt är det här den 

största delen uteslutningar där syndfulla handlingar ägt rum. Det lägsta skiktet står totalt för 

61% av medlemmarna ställt mot högsta motsvarande 1.4%, även om församlingen till största 

del består av arbetarklass och mellanklass är siffrorna tydliga att dessa är en mer utsatt grupp i 

kyrkotukten. Skikt 3 har tillsammans med ospecificerade också den största andel medlemmar 

som lämnat för ett annat samfund. Det majoritet som gruppen tillhör gör att den också 

rymmer störst andel tillhörande ’på egen begäran’, även om detta är med små marginaler där 

skikt 3 har 4% fler än skikt 2 ställt mot totala antalet människor inom kategorin.115 

 

Av de disciplinerade i toppskikten är tre av fyra människor utgångna på egen begäran, enbart 

en kvinna i Ia uteslöts för okristlig livsföring, hon var dotter till en fabrikör men gift utan 

angivelse till vem, vilket resulterar i kategoriseringen till skikt 1. Samma trend finns inom 

mellanskiktet där den största andelen angivna medlemmar lämnat på egen begäran, ofta 

tillsammans med sin respektive partner. Detsamma gäller antalet i skikt 3, en uteslutning på 

grund av ’okristen livsföring’, oavsett kön, följs ofta av ’egen begäran’ vid partnerskap även 

om detta kan ske flera år senare.116 

 

Tabell 4. Antal kyrkotuktade per år kategoriserat efter sociala skikt. 

Matrikel 2: 1887–1897 D1:2 

 

Socialt Skikt Män Kvinnor Totalt 

 Toppskikt/Överklass: 2  

I. A) 

 

0 0 0 

B) 

 

1 1 2 

 Mellanskikt/Medelklass: 40  

II. A) 

 

12 5 17 

B) 

 

12 6 18 

III.  

 

3 2 5 

                                                 
113 Svenska akademins ordböcker, ”Jungfru”. 
114 Betlehemskyrkans Arkiv, Matrikelförteckning 1879–1887, D1:2; Betlehemskyrkans Arkiv, 

Matrikelförteckning 1887–1897, D1:3. 
115 Betlehemskyrkans Arkiv, Matrikelförteckning 1879–1887, D1:2. 
116 Betlehemskyrkans Arkiv, Matrikelförteckning 1879–1887, D1:2. 
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 Lägsta skikt/Arbetarklass: 334  

IV.  

 

36 20 56 

V. A) 

 

94 48 142 

B) 

 

4 132 136 

 Ospecificerade: 15  

VI.  

 

2 13 15 

 Okänd: 11  

VII.  

 

7 4 11 

Källa. Betlehemskyrkans Arkiv, Matrikelförteckning 1887–1897, D1:3. 

 

Matrikel 2 visar en liknande utveckling under 1800-talets slutskede. Ytterst få människor 

ovan skikt 2 var närvarande i matrikeln som utesluten. Av det totala antal tuktade 

medlemmarna var 83% av dem tillhörande skikt 3. Även om antalet medlemmar inskrivna i 

matrikeln var avsevärt mycket högre med 402 medlemmar ställt mot de 269 i matrikel 1 var 

kvinnorna fortfarande i majoriteter. Detta var också fallet i skikt 3 där kvinnorna var högre 

representerade än männen och likt matrikel 1 var en avsevärd del av dessa unga kvinnor 

arbetande inom hushåll och männen arbetande inom industri. Värt att notera är att skikt 1 

fortfarande knappt är representerat med bara två personer vilka båda lämnat på egen begäran 

för att flytta till Amerika.117 Skikt 2 bestod också av människor som självmant utgått eller där 

uppgift saknats, disciplinerande uteslutningar till följd av ’okristen livsföring’ är nästan enbart 

representerade i Va och b.118  

 

Matrikeln är avsevärt mycket mer specificerad med titlar och ålder vilket gjorde att andelen 

okända blev mycket lägre. Detta gjorde också att medelåldern lättare kunde utgöras, kvinnor 

födda mellan 1870–1880 var högst närvarande medan män födda 1840–1860 var vanligast. 

Ospecificerade bestod av en stor andel kvinnor med titlarna ’madame’ och ’fru’, tillskillnad 

från matrikel 1 fanns bara en angivelse att någon av dessa blivit disciplinerad för synd eller 

liknande brott.119   

 

Kretskorten visar på en stor skillnad i inbetalda årsavgifter mellan de olika skikten. Kategori 

V betalade i regel mellan 1,75: - till 3: - varje år, där flera medlemmar hade restavgifter från 

tidigare år. Skikt 2 betalade något mer där den vanligaste summan var 5: - för lägre 

medelklass och 6: - för högre. Skikt 1 stod för den största skillnaden där flera fabrikörer och 

lektorer betalat upp till 30: - per år, från samtliga familjemedlemmar. Kretskorten visar också 

                                                 
117 Betlehemskyrkans Arkiv, Matrikelförteckning 1887–1897, D1:3. 
118 Betlehemskyrkans Arkiv, Matrikelförteckning 1887–1897, D1:3. 
119 Betlehemskyrkans Arkiv, Matrikelförteckning 1887–1897, D1:3. 
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att många yngre kvinnor missat att betala eller var skyldiga kyrkan avgiften från det tidigare 

året.120 

7. Diskussion 
Studien visar att det eventuellt finns ett samband mellan välstånd och disciplinering. Båda 

matriklarna som sammanställts visar på minimala anteckningar kring medlemmars 

disciplinering utanför uteslutningar, ett fåtal fanns där tillrättavisning poängterats. Därför 

motsvarar resultatet enbart anledningarna till uteslutning och kan inte specificera vilka former 

av botgöring som varit vanligast. Inom protokollen finns liten till ingen information kring hur 

dessa interna disciplineringar gick till. Detta gör dock att siffrorna visar vilka sociala skikt 

som varit mest utsatta för den hårdaste formen av botgöring och motsvarande vilka som är 

svagt representerade.121 Den stora mängden disciplinerade medlemmar överensstämmer med 

Hallgrens analys kring missionsförbundet och dess övergång till en hårdare kyrka. Både 

Kennerberg och Hallgren betonar att uteslutning är det absolut hårdaste straffet, ofta föregått 

av en längre procedur där samtal och att ställa sig upp i ett församlingsmöte genomförs. 

Uteslutningen kom sedan till följd av att inte inställa sig eller inte ge en fullgod anledning till 

försyndelsen, ändå var totalt 671 personer noterade som uteslutna i församlingen.122 Detta gör 

att man kan spekulera huruvida arbetarklassen och framförallt dess kvinnor genomgick dessa 

procedurer. Den stora andelen uteslutna föreslår att så inte var fallet, huruvida de rika fick mer 

varningar men som inte antecknats går inte att svara på. 

 

Resultatet visar att spridningen över de olika formerna av kyrkotukt var ojämn, ’på egen 

begäran’, ’okristen livsföring’ och ’bytt samfund’ var vanligast under församlingens första år, 

’lärofrågor’ och ’förlorat tron’ var näst intill helt frånvarande. Majoriteten av de tuktade var 

kvinnor, något som motsvarar könsfördelningen i församlingen. Detta förändrades något 

under det sista årtiondet där ’frånvaro’ och ’egen begäran’ blev de klart vanligaste formerna 

av tukt. Kennerbergs resultat visar på liknande siffror som matrikel 1 med, efter uppgift 

saknas, en stor del ’egen begäran’ och ’okristen livsföring’. Dessa siffror ändras dock mot 

sekelskiftet, dels blev matrikel två avsevärt mer detaljerad och frånvaro blev vanligare. 

Toppen av antalet tuktade 1890 och den kommande regressionen omkring sekelskiftet som 

visas i figur 2 med ett större antal män representerade följer också trenden som visats av 

Kennerberg. Han visar på en övergång kring ansvariga för tukten efter de första åren från 

styrelsen till församlingen i helhet, något som kan förklara varför även Gävle 

missionsförsamling faller inom samma ram.123 Det blir också tydligt i matriklarna att en 

förändring skett hur informationen fylls i och att ansvarig person skiftat, dels genom 

förändrad handstil samt utformning av matrikelns rubricering. En skillnad i de resultat som 

denna studie kom fram till var att enbart uteslutningar behandlades, som tidigare nämnts fanns 

det knapphändiga uppgifter kring gjorda varningar medan Kennerberg använt sig av mer 

kvalitativa element i sin avhandling i form av intervjuer och textanalyser. 

                                                 
120 Betlehemskyrkans Arkiv, Matrikel kretsar 1880–1888, D1:11. 
121 Kennerberg, Innanför eller utanför, 94. 
122 Kennerberg, Innanför eller utanför, 94; Betlehemskyrkans Arkiv, Matrikelförteckning 1879–1887, D1:2, 

D1:3. 
123 Kennerberg, Innanför eller utanför, 61. 
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Både Lundkvists och Åbergs undersökningar bygger på enbart mäns sociala ställning och 

även då finns en majoritet av arbetare ställt mot överklass.124 Resultatet överensstämmer med 

detta då det finns en majoritet lägre skikt, oklart är dock huruvida en total sammanställning av 

både kvinnor och män skulle förändra den sociala struktur ännu mer. Siffrorna visar att skikt 1 

står för 0,85% av tukten medan Lundkvists och Åbergs undersökningar visar på 13.4% total 

mängd.125 Antalet arbetande kvinnor som blev tuktade visar dels på en stor andel arbetande 

kvinnor men också att deras resultat med största sannolikhet skulle visa en större andel 

arbetare. En kritik som kan riktas mot Normans yrkesschema som orsakade problematik i 

arbetsprocessen var att kvinnor inte fanns representerade i det yrkesschema som Norman 

presenterade, detta gjorde att värderingen för deras yrke fick sökas på annat håll.  

 

Att se det samband som Kennerberg efterfrågar i sammanslagningen är svårt att ge ett konkret 

svar på utifrån det generade materialet. Det är även svårt att skapa ett samband där direkt 

jämförelse med tidigare forskning kan göras. Sammanslagningen av de två metoderna social 

klassificering och kyrkotukt är ett i stort outforskat område. Kennerberg rör detta i sin 

efterfrågan men utgår från ett protokoll anteckning istället förmatrikelförteckningar.  

 

De protokoll som varit tillgängliga för denna studie lyfter inte några noteringar kring detta, 

skulle styrelsen med Waldenström sett mellan fingrarna på grund av ekonomiska bidrag 

skedde detta med största sannolikhet i det tysta. Siffrorna kan dock ge en överblick då de visar 

på en saknad av disciplinerade överklassmän inom kategori 1 och 3, trots att dessa utgjorde 

över 13% av församlingen. Det bör noteras att församlingen överlag var präglad av en arbetar- 

och mellanklass bland männen vilket gör att dessa förväntas stå i majoritet mot de övre 

skikten. Åberg och Palms argument kring Waldenströms beroende av ekonomiska bidrag för 

sin politiska karriär tillsammans med hans framstående position i församlingens skapande, 

kan hjälpa till att förklara frånvaron av en tuktad överklass men en högt representerad 

arbetarklass.126  

 

I relationen mellan individerna och församlingens ledning finns en översyn där maktutövning 

kan ske. Genom disciplinering av vissa beteenden skapas ett normaliserande omdöme där 

församlingens medlemmar ställs under vad som är eftersträvansvärt. Genom att leva efter 

dessa följer man också Waldenströms riktlinjer: Arbetade man inte för renhet (med andra ord 

genom kyrkotukt) så är man inte heller kristen.127 Följt av detta sker examen, där det 

önskvärda framhävs och osedliga beteendet bestraffas, det är här kyrkotukten tar en synlig 

form. Församlingen hade likt Foucaults resonemang ett eget rättsväsende, styrelsen eller 

församlingen stod för domen och straffet för den anklagade.128 

 

                                                 
124 Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället, 107; Åberg, P.P. Waldenström och schismen i Gefle 

missionsförening 1875, 36f. 
125 Se tabell 3 och 4. 
126 Åberg, Förening och politik, 125; Palm, Frikyrkorna, arbetarfrågan och klasskampen, 140. 
127 Hallgren, Kyrkotuktsfrågan, 213; Kennerberg, Innanför eller utanför, 259. 
128 Foucault, Övervakning och straff, 179. 
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Foucault menar att den disciplinära makten är en teknik som har som mål att skapa ordning i 

mångfalden. I försöket att skapa ordning uppkommer också ett styrkeförhållande där en part 

utövar makt över den andra. 129 Precis som Foucault beskriver det är maktförhållandet 

föränderligt och rörligt, individer kan modifiera och ändra detta förhållande. Inom Foucaults 

teori kring disciplinering är det knappast möjligt att maktutövning mot de ekonomiska 

framstående personerna i församlingen skulle vara ekonomiskt försvarbart eller ge ett resultat 

som ökar församlingens ekonomiska avkastning. Inte minst i förhållande till den framstående 

position Waldenström hade och det beroende av ekonomiskt stöd som både Palm och Åberg 

visar på. Styrelsen som inledningsvis ansvarade för tukten bestod av en klar majoritet från 

övre mellanklass eller överklass. Samtidigt krävs ett bestraffande för individer som inte lever 

ett eftersträvansvärt liv för att på så sätt framhäva normen. Att disciplinera arbetarklassen som 

stod i majoritet gav en större utbredning utan att åka på bakslag och samtidigt öka 

fogligheten. Detta stöttas av inbetalningsuppgifterna som fanns i kretskorten, skikt 1 betalade 

i många fall över 17 gånger så mycket i årsavgift som skikt 3.130 Den majoritet av unga 

arbetande kvinnor som var överrepresenterade i tukten saknade förhandlingsmedel både 

ekonomiskt och socialt för att kunna modifiera det existerande maktförhållandet.131 Detta 

visar sig inte minst då Va och b är de absolut högst representerade i disciplineringen av synd 

och ogudaktig livsföring, medan de övre skikten mestadels består av individer som lämnat på 

egen begäran.  

 

Då matriklarna är så pass avgränsade i sin information och enbart presenterar uteslutningar 

och inte botgöringar inom församlingen är detta något som vore intressant att bygga vidare på. 

Hur skulle de siffror som denna studie kommit fram till att ställa sig mot de interna 

tillrättavisningarna? Genom att ställa denna fråga skulle man komma ett steg närmare att se 

huruvida den kopplingen verkligen finns. För att besvara frågan krävs korrespondens och 

anteckningar som kan ställas mot de kassaböcker som finns, ett arbete som går utanför ramen 

för detta arbete. Det saknas också mycket av information som skulle kunna fungera som en 

trolig källa i frågan. Disciplineringens syfte och påverkan är också något som skulle kunna 

utvecklas, inte minst utifrån Foucaults maktanalys. Med detta skulle möjligheten öppnas för 

att se huruvida tukt och disciplinering användes som ett lärande ur ett mer didaktiskt 

perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129 Foucault, Övervakning och straff, 171, 219f. 
130 Betlehemskyrkans Arkiv, Matrikel kretsar 1880–1888, D1:11. 
131 Se tabell 3 och 4 
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Bilaga 1 - Yrkeslista 
I. a) Storföretagare, Godsägare 

Brukspatron    Fabrikör 

Godsägare    Direktör 

Grosshandlare   Disponent 

 

b) Högre tjänstemän, akademiker 

Adjunkt    Kyrkoherde 

Agronom    Landskanslist 

Apotekare    Lantmätare 

Arkitekt    Lektor 

Bankdirektör    Länsveterinär 

Civilingenjör    Läroverksadjunkt 

Fil. kand.    Löjtnant 

Fil. lic.    Major 

Fil. doktor    Präst 

Hovrättsnotarie   Student 

Ingenjör    Tandläkare 

Kapten    Trafikchef 

Komminister    Veterinärläkare 

Kronolänsman   Överste 

II. a) Småföretagare inom industri och handel,  

hantverkare md mästartitel 

Affärsägare    Källarmästare 

Bagarmästare   Köpman 

Bokhandlare    Läderhandlare 

Bryggmästare   Mejeriägare 

Byggmästare    Sadelmästare 

Fiskhandlare    Skohandlare 

Fläskhandlare   Skomakarmästare 

Gästgivare    Skräddarmästare 

 

Handlare    Smedsmästare 

Hantverkmästare   Torghandlare 

Järnhandlare    Trädgårdsmästare 

Kvarnägare 

b) Lägre tjänstemän, affärsanställda, arbetsledare 

Banmästare    Lagerchef 

Barnmorska     Poliskonstapel 

Bokhållare    Postexpeditör 

Bruksbokhållare   Predikant 

Faktor    Registrator 

Fanjunkare    Rättare 
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Folkskollärare   Sergeant 

Förman    Sjuksköterska 

Förvaltare    Sjökapten 

Handelsagent    Skogsvaktare 

Handelsbiträde   Slöjdlärare 

Handelsbokhållare   Småskollärare 

Handelsföreståndare   Stationsinspektör 

Handelsresande   Stationsmästare 

Inspektor    Stationsskrivare 

Kamrer    Studerande 

Klockare    Verkmästare 

Kontorist 

 

III. Bönder, brukare, arrendatorer 

Arrendator    Hemmansbrukare 

Bergsman    Hemmansägare 

Bonde    Lantbrukare 

 

IV. Hantverkare utan mästartitel, kvalificerade yrkesarbetare 

Bagare    Målare 

Banvakt    Mästersven 

Bleckslagare    Pistolsmed 

Bokbindare    plåtslagare 

Brevmästare    Postvaktmästare 

Buntmakare    Pumpare 

Cigarrmakare   Servitör 

Dekoratör    Skomakare 

Eldare    Skräddare 

Elektriker    Slaktare 

Elmontör    Slöjdare 

Filare    Smed 

Furir    Smältare 

Garvare    Snickare 

Hattmakare    Sockerbagare 

Hovslagare    Svarvare 

Instrumentmakare   Tapetserare 

Konduktör    Tegelslagare 

Kopparslagare   Tillskärare 

Korpral    Lokeldare 

Kontorsskrivare   Tryckare 

Lokförare    Tunnbindare 

Lokomotivputsare   Typograf 

Maskinist    Urmakare 

Mekaniker    Vagnmakare 
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Metallsvarvare   Vaktkonstapel 

Murare    Vaktmästare 

 

V. a) Okvalificerade arbetare inom 

 industri och stadsnäring 

Arbetare    Måleriarbetare 

Arbetskarl    Pappersbruksarbetare 

Bageriarbetare   Plåtslageriarbetare 

Bruksarbetare   Sadelmakeriarbetare 

Cigarrarbetare   Sjöman 

Charkuteriarbetare   Skofabriksarbetare 

Fabriksarbetare   skomakeriarbetare 

Färgeriarbetare   skonåtlare 

Gesäll    Skrädderiarbetare 

Gjuteriarbetare   Slakteriarbetare 

Grovarbetare    Smedsarbetare 

Gruvarbetare    Smidesarbetare 

Hyttarbetare    Sockerbageriarbetare 

Järnarbetare    Stationskarl 

Järnvägsarbetare   Stenarbetare 

Konditoriarbetare   Strykerska 

Kvarnarbetare   Sågarbetare 

Lärling    Tegelbruksarbetare 

Maskinarbetare   Telefonarbetare 

Mekanisk arbetare   Tändsticksfabriksarbetare 

Murhantlangare   Vagn arbetare 

    Vagnmakeriarbetare 

    Verkstadsarbetare 

 

 b) Jordbruksarbetare, 

 Anställda inom husligt arbete 

 

Baskstugusittare   Lösarbetare 

Dagkarl    Piga 

Dräng    Soldat 

Fördelstagare   Statdräng 

Hjälpkvinna    Statkarl 

Husar    Stalldräng 

Hushållerska    Timmerkarl 

Inhyses    Torpare 

Jordbruksarbetare   Trädgårdsdräng 
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Bilaga 2 - Socialt klassificeringsschema 
 

………………………………………….. Missionsförsamling 

Matrikel: ………………….       ÅR: …………………. 

Toppskikt/Överklass: 

I. a) Storföretagare, godsägare. 

MT: 

 

KT: 

 

b) Högre tjänstemän, akademiker. 

 

MT: 

 

KT: 

 

Mellanskikt/Medelklass: 

II. a) Småföretagare inom industri och handel, hantverkare med mästartitel. 

 

MT: 

 

KT: 

 

b) Lägre tjänstemän, affärsanställda, arbetsledare. 

 

MT: 

 

KT: 

 

III.     Bönder, brukare, arrendatorer. 

 

MT: 

 

KT: 

 

Lägsta skikt/arbetarklass: 

IV.     Hantverkare utan mästartitel, kvalificerade yrkesarbetare. 

MT: 

 

KT: 

 

V. a) Okvalificerade arbetare inom industri och stadsnäring. 
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MT: 

 

KT: 

 

b) Jordbruksarbetare, anställda inom husligt arbete.  

 

MT: 

 

KT: 

 

 

Ospecificerade 

VI. Ospecificerade medlemmar. 

MT: 

 

KT: 

 

OKÄND: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Bilaga 3 - Åldersschema 
 

År: Kvinna: Man: Ålder: Okänd 

Kvinna: 

Okänd 

Man: 

 

1800      

1801      

1802      

1803      

1804      

1805      

1806      

1807      

1808      

1809      

1810      

1811      

1812      

1813      

1814      

1815      

1816      

1817      

1818      

1819      

1820      

1821      

1822      

1823      

1824      

1825      

1826      

1827      

1828      

1829      

1830      

1831      

1832      

1833      

1834      

1835      

1836      
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År: Kvinna: Man: Ålder: Okänd 

Kvinna: 
Okänd 

Man: 

 

1837      

1838      

1839      

1840      

1841      

1842      

1843      

1844      

1845      

1846      

1847      

1848      

1849      

1850      

1851      

1852      

1853      

1854      

1855      

1856      

1857      

1858      

1859      

1860      

1861      

1862      

1863      

1864      

1865      

1866      

1867      

1868      

1869      

1870      

1871      

1872      
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Bilaga 4 - Antal medlemmar per år 
Antalet medlemmar intagna per år - Okända: 

1879/87: 

M: 

K: 
 

1880/88: 

M: 

K: 
 

1881/89: 

M: 

K: 
 

1882/90: 

M: 

K: 
 

1883/91: 

M: 

K: 
 

1884/92: 

M: 

K: 
 

1885/93: 

M: 

K: 
 

1886/94: 

M: 

K: 
 

1887/95: 

M: 

K: 
 

1888/96: 1889/98: 

M: M: 

K: K: 
 

Okända män: 

Okända kvinnor: 
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Bilaga 5 - Former av tukt 
 

1) Okristen livsföring: Den första kategorin i schemat innehåller en mängd olika 

handlingar. Denna kategori behöver ges underkategorier för att kunna redogöra den 

mängd handlingar som den innefattar. Under Okristet sinnelag lyfts våldsamma 

vredesutbrott, slagsmål, lögn svordomar, oförsonlighet, hård kritik av församlingen 

samt äktenskap med icke-troende eller annan partner som inte ses som godtagbara hos 

familjen. I underkategorin Sedlighetsbrott faller de äktenskapliga- och andra sexuella 

brott in, dessa kan innefatta otrohet, skilsmässa eller olämpligt uppförande mot det 

motsatta könet. Den sista underkategorin presenterad av Kennerberg innehåller 

Ekobrott, en handling som innefattar exempelvis stöld och snatteri.  

 

2) Lärofrågor: Kategorin berör församlingens läror och medlemmar som anses skilja sig 

för mycket. Dessa lärosatser kan dels skilja sig beroende vilken frikyrkorörelse som 

berörs då församlingarna betonar olika kring exempelvis dopålder. Indelningsgruppen 

behandlar också medlemmar vilka man betraktar följer villospår som exempelvis 

mormonism, syndfrihetslära och swedenborgianism. 

 

3) Bytt samfund: Som namnet pekar på handlar gruppen om medlemmar som bytt 

församling, Kennerberg betonar dock att dessa medlemmar gjort det utan att lämnat en 

begäran eller fått förflytten beviljad. 

 

4) Förlorat tron: De medlemmar som enligt församlingen inte längre anses vara sann 

mot tron på Kristus eller Bibeln. Har de medlemmarna som berörs blivit 

gudsförnekare eller kallnat i sitt andliga liv faller de under denna kategori av tukt. 

 

5) Frånvaro: Behandlar just det som rubriken berör. Frånvaro av medlemmar som utan 

särskild anledning är frånvarande från exempelvis nattvarden eller övrig gemenskap 

som anses som viktig.  

 

6) På egen begäran: De medlemmar som begärt utträde från församlingen. Även om 

denna kategori ligger nära gruppen ”bytt samfund” menar Kennerberg att dessa bör 

särskiljas trots att 99% av alla utträden skett på egen begäran. 

 

7) Uppgift saknas: Den sista kategorin behandlar alla de medlemmar där uppgift om 

anledning till tukten saknas. Kennerberg ger exempel på detta där medlemmarna anges 

haft intressen som inte sammanfaller med församlingen utan att ange vad dessa 

intressen skulle vara. 

 


