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Inledning 
 

enna uppsats beskriver väckelsens framväxt i en liten socken på landsbygden utanför 
Sundsvall. I detta lilla sammanhang kan vi se det stora sammanhangets historia. 

som leder 
En bild eller en berättelse dyker upp i minnet blir utgångspunkt för den nyfikenhet 

till att en historia söker sin bakgrund och sitt sammanhang, att den kräver att få bli 
berättad. 

D 
Två bilder med tillhörande berättelse är utgångspunkten för min nyfikenhet på väckelsen i 

Sättna och dess historia. Den ena bilden föreställer Flatamons kapell ca 1918, den är blekt och 
det fattas bitar i den. Mitt i bilden har jag fått veta att Cecilia Wallin sitter tillsammans med 
kapellets evangelist Matilda Persson. Många har kunnat berätta om vad dessa två betytt för den 
verksamhet som bedrevs i kapellet under knappt fyra decennier men som nu inte lämnar fler spår 
efter sig än de minnen som finns inne i dem som fanns med och fortfarande kan berätta. Den 
andra bilden finns på uppsatsens framsida och föreställer Gårdtjärns missionsförsamling kanske 
år 1911. På bilden ser vi 26 kvinnor och 12 män. De flesta har kunnat identifieras och följas i 
matrikel, kyrkböcker och skattskrivningslängd. 

I blekta protokollsböcker har jag läst om Björn-Sara som hade söndagsskola i sitt kök för 
barnen i sin by. Många har vittnat om Cecilia Wallins barnsliga fromhet och hur den tog sig 
uttryck i kapellbygge och härbärge för alla evangelister som kom dit Jag har hört berättas om 
Märta Boström som gick den tre kilometer långa vägen till Missionshuset, från Bruddalen upp 
till Gårdtjärn, för att varje lördag städa missionshuset, lägga granris framför trappan och elda i 
kaminen inför söndagens bönemöte och söndagsskola. Jag har sett Anna-Märta Andersson 
framför mig. Hon hade mist sitt livsverk, affären i Gårdtjärn, i en konkurs orsakad av ende 
sonens vidlyftiga leverne. Som en sista förnedring fick hon ta av sig vigselringarna och se dem 
säljas till högstbjudande när hela hemmet gick på auktion. Hon blev inte bitter av detta utan en 
av eldsjälarna i Gårdtjärns missionsförsamling och hon bidrog med det enda hon hade kvar, sina 
sånger och sina förböner. Berättelserna om väckelsens människor visar på hängivenhet och 
trohet mot den tro de gripits av och som ändrat deras liv. Jag har förundrats över deras glöd och 
inspirerats av dem. 

Många kvinnor och ett mindre antal män från samhällets olika skikt var aktiva i 
väckelserörelsen i Sättna och över hela Sverige. De fanns i väckelsens församlingsbildningar 
som kvinnor och män, gamla och unga, fattiga och rika. Jag är glad över att jag nu får möjlighet 
att skriva om väckelsen i Sättna i allmänhet och om Gårdtjärns missionsförsamling i synnerhet. 
Beskrivningen av dess tillkomst måste börja långt tidigare än den 23 februari 1908. 

Syfte 
itt syfte är att ge en bakgrund till att Gårdtjärns Missionsförsamling bildades 23 februari 
1908, beskriva bildandet och den första tidens verksamhet till år 1926. Som titeln 
antyder vill jag konfrontera denna verklighet mot det ideal av jämlikhet mellan kvinnor 

och män som finns i orsaken till bildandet, Bibelns ord. 

M 
De frågor jag ställt till det material jag kunnat ta del av är 

 Hur såg livet i Sättna socken och Gårdtjärns by ut vid sekelskiftet? 
 Hur växte väckelsen fram till det att väckelsen kom till Sättna på 1850-talet? 
 Hur växte väckelsen fram i Sättna socken? 
 Finns det ett samband mellan nykterhetsrörelsen och väckelserörelsen i Sättna? 
 Hur bildades Gårdtjärns missionsförsamling och vad kan sägas ha legat bakom 

församlingsbildningen? 
 Vad berättar denna historia om kvinnors och mäns olika roller i väckelsen? 
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Metod
e metoder jag använt är forskning i källmaterial, intervjuer med andrahandsvittnen som har 
minnesbilder av personer i källmaterialet samt studium av fotografier från aktuell tid. 

 och källmaterial 

Det material jag haft tillgång till är protokoll, bilder, kassabok, köpehandlingar, 
matrikel som fanns bevarade från Sättna missionsförsamling 1908-. Jag har också haft tillgång 
till protokoll och kassaböcker för nykterhetslogen Nordpolsstjernan från 1904 – 1925. Sättna 
Baptistförsamling har arkiverat sina protokollsböcker i Medelpadsarkiv under hemligstämpel 
men efter fullmakt har jag fått ta del av dessa handlingar. Flatamons missionsförsamling och 
dess handlingar har inte kunnat finnas men några uppgifter har kunnat hämtas från Helgelse-
förbundets arkiv i Örebro liksom muntliga uppgifter av nu levande släktingar till personer som 
var aktiva där vid sekelskiftet. Jag har intervjuat personer i bygden som har minnesbilder av och 
berättelser från några av dem som var med vid bildandet av Gårdtjärns missionsförsamling 1908. 
Jag har forskat i de protokoll från sockenstämma, husförhör, kyrkoråd och kyrkostämma som 
finns på Landsarkivet och en del renskrivna kopior hos en privatperson. Anders Nylander har en 
privat samling foton från bygden som jag fått ta del av och dela hans kännedom om personer och 
sammanhang. 

D 

För att förstå de händelser och samhälleliga sammanhang som ligger bakom väckelsen har 
jag läst litteratur som berör genusforskning, samhällsförändringar, folkrörelsernas framväxt och 
studier av väckelserörelsen i stiftet och om missionsförsamlings framväxt 
 

Tidspe
ppsatsen omfattar tiden 1855 - 1926. Jag har valt att börja med att beskriva väckelsen i 
Sättna som fann anhängare i Högsjö från 1855. I Nora bildades en baptistförsamling 1875, 
Sättna baptistförsamling 1889, Flatamons missionsförening har inte kunnat dateras men 

Flatamons kapell byggdes vid eller strax före sekelskiftet. Nykterhetsrörelsens bildande 
sammanfaller till stor del med den baptistiska väckelsens framväxt. Dessa tre rörelser bildar 
bakgrund och troligen också förutsättning för bildandet av Sättna missionsförening som sedan 
blev Gårdtjärns missionsförsamling. Beskrivningen av dess första tid begränsar sig till åren 
1908-1926, församlingens pionjärtid. 

riod 

U 

Forskn
orskning finns i mängd kring väckelserörelsen i stort. 
I m
bo

har jag a

ingsöversikt 

in avsikt att ge en översikt av väckelse genom tiderna har jag använt mig av Alf Tergels 
k Från Jesus till Moder Teresa. För att beakta genusperspektiv i denna historiska uppsats 
nvänt följande böcker som teoribakgrund, förebilder och uppslagsböcker: 

F 
- Yvonne Hirdmans Genus – om det stabilas föränderliga former behandlar det grammatiska och 
historiska bruket av begreppet genus, 
- Britt-Marie Thuréns inledningskapitel till intervjuboken Män och kvinnor – vad vet en 
genusvetare har givit begreppsförklaring och avgränsning av genusbegreppet som vetenskaplig 
term. 
- artikelsamlingen Genusvägar- en antologi om genusforskning i vilken inledningskapitlet ger en 
bakgrund till hur denna forskning gått från att ha varit en liten och särskild kvinnoforskning till 
att nu finnas inom alla discipliner och befunnits påverka all forskning, tidigare genom sin 
frånvaro, nu genom sitt närvarande synsätt och sina teorier. Redaktör för boken är Britt-Marie 
Thurén 
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- Chatarina Raudeveres inledningskapitel i Stigma, status och strategi där hon talar om 
exemplets makt i förändringen av givna roller i särskild genusteoretisk belysning, 
- Gunilla Gunners levnadsteckning av Nelly Hall – uppburen och ifrågasatt där ifrågasättandet 
av kvinnors rätt att predika fokuseras samtidigt som den boken korsar min studie. Nelly Hall 
predikade i Sundsvall 1895, troligen medverkade hon då till att en av uppsatsens kvinnor, Cecilia 
Wallin blev väckt vilket resulterade i att Flatamons kapell byggdes, samt 
- Karin Sarjas bok Ännu en syster till Afrika där ett antal kvinnliga missionärer synliggörs för 
sina pionjärinsatser inom missionen i Sydafrika och där hon visar på att en av de få yrkesbanor 
som kvinnor i väckelse och kyrka kunde välja var att bli missionär i annat land, 
- Väckelsen i Ovansiljan – från kulturdagarna i Bonäs bygdegård 1994 där särskilt Ingrid Åbergs 
artikel Att studera kvinnor i de tidiga väckelserörelserna gav en ovärderlig anvisning på hur 
genusperspektivet kan beaktas och finnas. Hela boken ger en beskrivning av den glöd som fanns 
i väckelsen men berättar också om de hårda reaktioner som detta mötte både från makthavare 
och från omgivningen. I Ovansiljan handlade det i huvudsak om den baptistiska väckelsen och 
en av deras förgrundsfigurer, Näs Anna. 

Torkel Jansson har i sina båda böcker 1800-talets associationer – forskning och problem 
kring ett sprängfyllt tomrum och Samhällsförändring och sammanslutningsformer beskrivit på 
vilka sätt man kan säga att folkrörelserna fick betydelse för samhällsutvecklingen. 

För att få en inblick i befolkningstal och övriga levnadsförhållanden på landsbygden under 
den aktuella perioden har jag använt Västernorrland Ett sekel 1862-1962 som givits ut av 
Västernorrlands läns landsting till dess 100:e lagtima möte i oktober 1962 och består av två 
volymer som redigerats av Harald Wik. 

Väckelsen, både inom- och utomkyrklig liksom baptismens framväxt i Sundsvall och 
byarna i landskapet beskrivs utförligt av Martin Gidlund i Kyrka och Väckelse inom Härnösands 
stift. 

Vid tiden för Sundsvallsstrejken 1879 bildades Sundsvalls brödraförening (1877) vilket 
beskrivits av församlingen vid dess 100- och 125-årsjubileum. Några av föreningens medlemmar 
var ledande i strejken vilket debatterades då. Detta finns väl dokumenterat i litteratur som togs 
fram vid 100-årsminnet av strejken 1979. I denna uppsats har jag använt ett tryck ur en skrivelse 
som prästerna O Modin och J P Linde författat, Uppgift å de religiösa föreningar i Sundsvall och 
dess omnejd 1879. 

Erland Johansson har i sin studie Väckelserörelsen och samhället beskrivit Karlskoga 
missionsförsamling och dess bildande. I denna bok ger han en noggrann beskrivning av 
samhällets struktur där församlingen bildades. Till denna bok har Frikyrkliga studieförbundet 
(nuvarande Studieförbundet Bilda) givit ut en studieplan, Väckelserörelsen i din hembygd, som 
givit goda inblickar hur man forskar i ett samfunds historia i en lokalförsamlings kontext. 

Det lokala sammanhanget som beskrivs här finns beskrivet i jubileumsskrifter i respektive 
församlings arkiv. Vad gäller baptismen finns ett avsnitt om det första dopet i grannsocknen 
Indal, Högsjö by, i boken Svensk baptism genom hundra år. 

På den lokala nivån har jag haft stor hjälp av bygdens fritidsforskare som lagt ned stor 
möda på att samla fotografier, forska efter släktingar, köpehandlingar, bouppteckningar och 
översatt protokoll till förståelig svenska. De personer jag intervjuat har varit glada att få dela 
med sig av kunnande och minnen. 

Disposition 

D ispositionen är upplagd så att den börjar med teoretisk genomgång av genusperspektiv som 
betraktelsesätt. Genom att berätta om Nelly Hall och kvinnliga missionärer i Afrika ger jag 
sedan exempel på forskning som visar hur kvinnor kunde ta plats i väckelsens arbete utan 

att det satte tydliga spår i historieskrivningen. Därefter beskriver jag väckelsen genom att plocka 
ut några centrala händelser i den kyrkohistorien. I Sundsvallsområdet och Sättna var Svenska 
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baptistsamfundet och Helgelseförbundet föregångare på väckelsens område vilket jag berättar 
om liksom den missionsförsamling var som bildades i Lidens 1889. Vidare beskriver jag Sättna 
socken för att visa på den samhälleliga bakgrunden till väckelsen, något mer i detalj kommer byn 
Gårdtjärn att beskrivas som livet levdes där år 1908. För att visa på sambandet till 
nykterhetsrörelsen beskrivs tillkomsten av nykterhetslogen Nordpolstjernan och Tors lokal där 
Gårdtjärns missionsförsamling bildas. De första arton årens verksamhet kommer att beskrivas 
utifrån de olika roller som män och kvinnor tar i församlingens arbete. 

I den avslutande diskussionen och analysen vill jag jämföra det material jag tagit fram mot 
mina frågeställningar om hur kvinnors och mäns roller påverkade församlingens liv. 
Sammanfattningen ska kortfattat svara mot syftet att berätta om väckelsen i stort och i Sättna, 
dess utveckling 1858-1926 och hur kvinnor och män tog del i och påverkade väckelsens 
verksamhet. 
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Bakgrund 

Genus
enus står för könsroll i betydelsen att både män och kvinnor bestäms till roller i det 
samhälle man befinner sig i. Att beskriva ett historiskt skeende kan aldrig bli riktigt 
rättvisande och det kan inte ske objektivt. 

perspektiv på väckelserörelsen 

G 
Vad är det att skriva om väckelsen ur ett genusperspektiv? Det hette kvinnoforskning från 

början och då handlade det om att synliggöra. Kvinnors handlande och kunskaper lades till den 
tidigare historien för att den skulle bli rättvisande. Med tiden blev genusforskning ett eget ämne 
och då vidgades begreppet genus. Med denna term menas 
 

”att vi problematiserar indelningen av människor i två sorter, vi tar den inte för given. Det 
kan finnas fler sorter, det kan finnas olika kriterier för indelningen, det är sannerligen inte 
entydigt vad som är naturligt, om något alls, och vad som är kulturellt eller socialt 
konstruerat och vad det betyder. Det är tvärtom just detta som genusforskare har som 
föremål för sina frågor”3 

 
Uppsatsen handlar om en tid då vi hade en annan uppdelning än idag av vad respektive kön 
förväntades och tilläts göra. En beskrivning av den tiden kan handla om hur eländigt kvinnor och 
män hade det men kan också fokusera på den värdighet som fanns i de handlingar de utförde och 
som bidrog till förändringen av samhället. 

En historisk uppsats studerar förändring men den studerar också maktrelationer och 
maktfördelning. Det blir en naturlig fortsättning i studiet att se hur makt och kön hörde ihop 
under denna tid. 

I intervjuboken Män och kvinnor – vad vet en genusvetare inleder Britt-Marie Thurén med 
en genomgång av genusbegreppet. Ordet genus är en översättning från engelskans gender vilket 
motsvarar vårt kön. Den grammatiska termen genus anger att det är ett neutralt begrepp som 
pekar på att det inte är det biologiska begreppet kön vi menar, utan den konstruerade funktion vi 
använder, olika från tid till annan, från kultur till kultur, olika tolkat och brukat. Ett annat, 
synonymt begrepp är könsteoretisk.4 

Genusvetenskap studerar företeelsen att vi delar upp människorna i kön och vilka 
konsekvenser det får för hur samhället konstrueras. Detta mönster förs vidare i kulturen över 
generationerna, förändras eller konserveras. En genusordning finns i varje samhälle, en ordning 
som består av i någon mån gemensamma idéer om kvinnligt och manligt och vad det är möjligt 
och lämpligt att vardera kön gör/ tillåts göra. Denna genusordning påverkar vem som sitter i en 
styrelse, vem som bestämmer i regeringen, i vilken ordning man får tillgång till sjukvård, vilken 
lön som sätts till ett yrke etc. Det finns sätt att indela människor i grupper av klass, ras, ålder, 
yrke etc. Två principer som är universella är ålder och genus, de finns i så gott som alla kulturer 
och de liknar varandra så att de är naturgivna, men att de flesta föreställningar kring dem 
bestäms av varje kultur och tid. 

Jag har valt att i ett genusperspektiv betrakta hur genus påverkade väckelsesammanhanget. 
Historia brukar vara att beskriva en förändring vilket väckelsens 1800-tal bestod med. I den 
förändringsprocessen tog kvinnor och män olika roller beroende på klass, ålder och kön. Ett 
annat historiskt perspektiv är att betrakta hur makten var fördelad. Ännu ett tredje synsätt skulle 
vara att se hur genusordningen reproduceras och/eller förändras i detta sammanhang. I denna 
uppsats har jag valt att se efter om kvinnor och män deltog i förändringen. Jag vill också se efter 

                                                           
3 Thurén 2002, s. 9. 
4 Höglund, Thurén 2000, s.22-29. 
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i vad mån de tog makt i anspråk och om det bestämdes av genusfaktorer eller av andra saker. Det 
tredje synsättet kommer att beröras. 

I boken Stigma, status och strategier ges exempel på hur en handling inom ett religiöst 
mönster utmanar de fastslagna normer som gäller. Religionen innehåller ofta en lära om alltings 
förhållande till varandra. Inom de flesta religioner används stigmatisering liktydigt med att ge 
något en lägre plats. Inom kristendomen, islam och judendom är normen en man och kvinnan har 
en av Gud given underordnad ställning. Men inom dessa religioner finner vi exempel på hur 
kvinnor och män agerat inom denna ram för att underförstått, dolt, omedvetet eller medvetet, 
förändra deras styrning och begränsning.5 

Detta handlande till förändring kan vi söka och finna i väckelsens 1800-tal. 

Att söka

åra ögon är färgade av våra föreställningar och värderingar. När jag närmade mig 
materialet och sökte se vilka roller kvinnor och män tog i väckelse- och i 
nykterhetsrörelsen blev det första intrycket att kvinnorna förde en undanskymd tillvaro 

medan männen bestämde och skrev in sig i protokoll och verksamhetsberättelser. 

 efter kvinnorna och deras del i väckelsen 

V 
Vid läsning av Ingrid Åbergs artikel Att studera kvinnor i de tidiga väckelserörelserna 

framträdde bilden av kvinnors osynlighet som signifikativt för den historieskrivning som följt 
väckelserörelsen alltsedan dess första eldsjälar. Det har funnits många kvinnor som varit aktiva 
och initiativtagare till väckelsens framväxt men i de allra flesta jubileumsskrifter och 
historieskrivningar nämns de sällan. Hon frågade sig 
 

”beror uteslutningen av kvinnorna på historikerna eller på historien?”6 
 
Den som skriver historia är färgad av det man uppfattar som det normala och riktiga. Det vore i 
så fall enkelt att bara rätta till i historien, att lägga till kvinnonamn och statistik. Faktum kvarstår 
att de faktiskt inte valdes in i styrelser och till förtroendeuppdrag, de hade vanligtvis inte rösträtt 
i sina församlingar, de kunde inte bli pastorer och de fick inte yttra sig i församlingen med 
motivet att detta förbjöds i Bibeln. Svenska Missionsförbundet hade vid sitt bildande ett för sin 
tid radikalt förslag till stadgar där omröstning skulle ske genom att alla medlemmar, till viss 
ålder komna, hade lika rätt att delta. Detta förslag genomfördes först 1909. Rörelserna följde i 
stort sitt samhälles genusordning. Intressant är att läsa Erland Johanssons slutsats av sin 
undersökning av Karlskoga missionsförsamling där han skriver: 
 

”- ledning och beslutsprocess inom missionsförsamlingen var demokratiskt uppbyggd. Val 
av funktionärer bestämdes uteslutande av personlig utrustning. Den religiösa utformningen 
av funktionärernas invigningsakt förstärker intrycket av karismans betydelse.”7 

 
När missionsförsamlingen gick till val av styrelse för församling under åren 1888-1900 kunde 
man se att om antalet medlemmar var 690 hade endast 84 av dessa kommunal rösträtt (Johansson 
har jämfört med mantalslängden). I valet 1888 deltog 87 personer. Det blev något större 
deltagande år 1900 då 281 av församlingens 584 medlemmar deltog. Inte med ett ord spekulerar 
Johansson om huruvida kvinnorna deltog i valen eller ej. Det verkade som att det var just 
kvinnorna som inte deltog, det vanliga andelstalet 2/3 kvinnor talar för att det var så. Det är 
möjligt att de hade rösträtt enligt stadgarna men att det ändå inte var rimligt att delta. Ingrid 
Åberg skriver att det vid 1800-talets slut kom andra argument för kvinnors och mäns roller. 
Tidigare hämtades mönstret från Bibelns ord men nu började vetenskapen tala för att den 

                                                           
5 Raudevere, 1999 
6 Åberg 1994, s. 25. 
7 Johansson, 1984, s.141. 
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biologiska uppbyggnaden skapade mönster för kvinnans underordning och åtskillnad mellan 
könen. Detta blev problematiskt för de jämlikhetssträvanden som förekom. Det var på ett sätt 
lättare att argumentera mot vetenskapliga argument än bibliskt gudagivna men det var inte heller 
lätt att förklara bort en biologisk konstruktion som verkade naturgiven och oföränderlig.8 Detta 
synsätt präglade väckelserörelsen och ändå dominerade kvinnorna då de i samtliga 
frikyrkobildningar var i majoritet i omvändelsen och bildandet. 

Kan man läsa det som inte står skrivet? Kan man skriva in kvinnorna i historien? Kan man 
skriva det som inte står att läsa? Kan vi se konsekvenser utanför det som beskrives? Ingrid Åberg 
har i sin artikel Att studera kvinnor i de tidiga väckelserörelserna beskrivit hur man gång på 
gång fått inse att kvinnor och män inte var mer jämlika i folkrörelserna än ute i det omgivande 
samhället trots att rörelserna hade målsättningar och ambitioner av protest mot det omgivande 
samhället vilket skapat förhoppningar om en annan tingens ordning. Hon frågar sig: 
 

”Den genushistoria som vi sett, med åtskillnadspraxis och ojämna maktrelationer, är 
egentligen inte ägnad att förvåna – om man inte utgår från tanken att just folkrörelserna 
skulle stå för ett annat mönster. Det kan vara värt att fundera över hur långt från sin samtids 
allmänna, djupgående värderingar varje någorlunda samhällsanpassad rörelse kan avvika. 
Hur ”onaturligt” kunde man i en organisation se på vad kvinnor respektive män kunde 
befatta sig med utan att förlora i trovärdighet?”9 

 
Ingrid Åberg beskriver hur den kvinnohistoriska forskningen hade att välja mellan att söka efter 
de specifika områden som kvinnorna utvecklade till sina egna - som exempel ovan kunde det 
vara genom syföreningar, basar och söndagsskola - eller att hålla fast vid relationerna mellan 
könen och då se om mönstren var lika i samhälle som i förening. Om de då inte var helt lika kan 
det vara en förklaring till att väckelserörelsen blev ett angeläget val för många. Det gavs i alla 
fall en plats att verka på, kvinnor hade viktiga uppgifter som förde budskapet vidare, de kunde 
tydligt se hur de ekonomiskt och praktiskt förde verksamheten framåt. 

För männen innebar medlemskap i väckelserörelsen en förändring i den rådande 
mansrollen. Ingrid Åberg hänvisar till engelsk forskning om väckelserörelsen: 
 

”… mannen skulle dra sig tillbaka från en syndfull värld till familjens rena atmosfär med 
plikt att ta ansvar för uppfostran av barnen och att investera i känslor för maka och barn. 
Författarna tolkar det som en feminisering av tidigare mansideal, som ett brott med 1700-
talets aristokratiska och militära virilitet. Väckelserörelsen som gemensamt projekt för 
kvinnor och män innebar, enligt författarna, en intellektuell och känslomässig impuls som 
hjälpte en uppkommande klass att definiera sig själv och omvärlden på ett nytt sätt. 
 
I den omdefinieringen ingick även en ny moralkodex, med nyckelord som självdisciplin, 
måttfullhet, skötsamhet. … den gav en gemensam plats för könen att mötas och den 
värderade sådana egenskaper högt som gynnade familjelivet.”10 

 
Med dessa frågor och utgångspunkter ville jag närma mig denna historia för att se hur mäns och 
kvinnors roller fördelades i väckelsen. 

Nelly Ha

unilla Gunner har skrivit om predikanten och missionären Nelly Hall - uppburen och 
ifrågasatt. Hon var verksam i Sverige, Europa och USA under tiden 1882-1901. Hon reste 
runt i Sverige, Norge, Finland, Tyskland och USA, predikade och sjöng och blev en 

ll är ett av många exempel 

G 
                                                           
8 Åberg 1994, s. 28 f. 
9 Åberg 1994, s. 28. 
10 Åberg 1994, s. 30. 
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välkänd företrädare för folkväckelsen under slutet av 1800-talet. Kvinnor var under denna tid 
endast tillåtna att verka i ett begränsat antal yrken, ändå förekom ett flertal kvinnor i väckelsen 
och Nelly Hall är en av dem. Det ifrågasattes och diskuterades om det verkligen var förenligt 
med Guds ord att en kvinna, som enligt Paulus skulle tiga i församlingen, predikade offentligt. 
Hennes predikningar och sånger omtalades för sin fulländning och många debattörer fick backa 
för hennes vältalighet liksom många i väckelsens tid förundrades över alla omvända vid hennes 
möten. Vid en debatt om kvinnor och predikan år 1881 finns Nelly Halls inlägg citerat: 

 
”Aposteln Petrus förklarar på pingstdagen, att profeten Joels 2:28 och följande börjat 
uppfyllas i och med det andedop, som då kom Guds i Jerusalem församlade söner och döttrar 
till del och som satte dem i stånd att med nya tungor förkunna Guds dråpeliga verk eller 
”profetera”, ty Jesu vittnesbörd är profetians ande (Upp. 19:10) I 1 Kor. 14:3,4 underrättar 
Paulus oss om, hwad det är att profetera, då han säger: Den som profeterar, han talar för 
menniskor till uppbyggelse och förmaning och tröst. Den som … profeterar, han uppbygger 
församlingen. Enligt ap. Petrus är det således ett utmärkande tecken för det nya förbundets 
tid, för andeutgjutelsens tid, att söner och döttrar profetera. De af Guds Ande uppfyllda 
qvinnorna, icke allenast få utan de böra, enligt Guds vilja genom profetia uppbygga 
församlingen. Trakten efter kärleken, vinläggen eder om de andliga gåvorna, säger Paulus i 1 
Kor. 14:1, dock mest att I profeteren. Så säger ock redan Moses: Gifve Gud, att allt Herrens 
folk profeterade.”11 
 

Nelly Hall deltog i några debatter om kvinnor och predikan men det var framförallt hennes 
exempel som predikant som fick betydelse för att andra kvinnor också vågade tro på sin kallelse 
att predika och föra väckelsen vidare. Enligt Gunner var Helgelseförbundet unikt i sin tolerans av 
kvinnliga predikanter, evangelister och missionärer men i samtliga samfund förekom kvinnor 
som predikade även om det långt in på 1900-talet var omdiskuterat och alls inte självklart eller 
tillåtet. Det som är gemensamt för samfunden när det gäller dessa kvinnors verksamhet är att de i 
sparsam grad eller inte alls nämns i historieskrivningen. 

Det fanns dock en annan möjlighet för kvinnor att delta i missionsuppdraget men då fick 
man vara beredd att resa långt bort. 

Systra

Sverige bestod väckelsens församlingar till två tredjedelar av kvinnor. De blev gripna av 
budskapet och ville föra det vidare. Kvinnorna fann områden inom kyrkan där de fick 
användning för sina kunskaper i väckelsens tjänst. Allmänt ansågs att tiden var kort och att 

det var bråttom att rädda själar för himlen. Missionsbefallningen som Jesus formulerade strax 
innan han lämnade sina lärjungar uppmanade dem att gå till alla folk och göra dem till lärjungar. 

rnas uppdrag i främmande land 

I 
Många kvinnor såg här två möjligheter att bli delaktiga i arbetet. Hon kunde känna sig 

kallad till missionär vilket skapade möjligheter att på nya breddgrader förkunna Guds ord utan 
den begränsning som den svenska gemenskapen bistod med. Den andra möjligheten var att gifta 
sig men en missionär vilket erbjöd i stort sett samma arbetsuppgifter men vanligtvis utan egen 
lön. 

I boken Ännu en syster till Afrika synliggör Karin Sarja 33 kvinnor som reste till Natal och 
Zululand kring sekelskiftet. Hon visar hur de blev pionjärer inom missionsarbetet, de predikade i 
byarna, organiserade församlingar, bedrev undervisning och startade sjukvård. Deras insatser 
fick stor betydelse för hur missionen levde vidare. De fick inte dela ut nattvarden eller döpa och 
inte heller vara med i de organ som styrde missionsinsatserna. De nämndes som hustrur eller 
medhjälpare till en riktig missionär. läs man, trots att de ofta utförde samma arbete som männen. 
Karin Sarja visar i statistik att även på missionsfälten stod sig fördelningen två tredjedelar 

                                                           
11 Gunner 2003, s. 83. 
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kvinnor medan historieskrivningen visat oss missionen i form av en manlig predikant i vit 
kostym och hatt.12 

Väckelsehistoria skrevs genom att kvinnor och män i praktiskt handlande omsatte 
bibelordet här är icke kvinna eller man. När kvinnor kom hem från missionsfälten ställde de den 
oundvikliga frågan varför de fick predika för kvinnor och män i Afrika men inte i Sverige? På 
många sätt blev dessa kvinnor vägröjare för de kvinnor som senare kom att bli präster och 
pastorer trots massivt motstånd under många årtionden. 

Väckels
äckelse är ett vitt begrepp vilket förekommit i många tider som en förnyande rörelse i 
protest mot en religion som stelnat i sin form och blivit alltför lierad med maktens struktur. 
Den kristna kyrkan började som en väckelserörelse inom judendomen. När den på 300-

talet den accepterade statsreligionen av kejsaren uppkom nya rörelser som protesterade mot den 
gudstjänstordning som alltför lik den kejserliga förtog innerlighet och känsla i andligheten. 

en genom tiderna – en översikt 

V 
Klosterrörelsen under medeltiden stod för en vilja till avskildhet och fördjupning i tron i 

protest mot materiell välfärd och frestelser. Kyrkans delning i en romersk-katolsk och grekisk-
ortodox kan också ses som väckelserörelser där olika traditioner fann egna vägar till förnyelse. 
Luthers försök till reformation av den romerskstyrda kyrkan, Calvins predikande och Zwinglis 
förkunnelse om bättring var föregångare till de väckelserörelser som i början på 1700-talet växte 
fram i England och Tyskland i form av pietism och herrnhutism. Båda dessa rörelser betonade 
den personliga avgörelsen. Inom delar av denna väckelse fanns en betoning av blodets betydelse 
som försoningsoffer och man värdesatte att själv kunna läsa Bibeln, i sann luthersk anda. Vid 
denna läsning var det några som ifrågasatte kyrkans vedertagna tolkning bland annat av dopet, 
nattvarden och det allmänna prästadömet. 

En baptistisk strömning ute i Europa fick efterföljare i Sverige och blev en del av 1800-
talets stora väckelse och protest mot den lutherska statskyrkan. Denna kyrka hade lagt grunden 
för en stor bibelkännedom bland svenska folket genom konfirmationsundervisning som sedan 
följdes upp med husförhören men också genom att man tidigt tog initiativ till läsinlärning i enkla 
skolor där klockaren var lärare. Konventikelplakatet från 1726 förbjöd enskilda sammankomster 
med bibelläsning och bön, trots att kyrkan pläderade för att husbonden skulle hålla andakter med 
sitt husfolk för att underhålla kunskapen. Bland de som bröt mot denna lag kom 1800-talets 
väckelse att spira, först inom kyrkan, men särskilt baptisterna ifrågasatte kyrkans lära så hårt att 
det blev svårt att stå kvar i leden när det 1860 blev möjligt att lämna kyrkan.13 

Kyrka och väckelse i Härnösands stift 1840 - omkring 1880 ger i Martin Gidlunds ord en 
bild av inom- och utomkyrklig väckelse som startade i Medelpad i början av 1840 med 
influenser från Ångermanland och Hälsingland.14 Medelpad blev från mitten av seklet mer och 
mer industrialiserat vilket ökade standarden och minskade andelen fattiga och egendomslösa. 
Det skapades också en rörlighet som kom att bli förutsättningen för väckelsens spridning. Tidigt 
fanns läsargrupper i Sundsvall och på landsbygden. Mycket beroende på hur prästerna mötte 
dessa grupper stannade väckelsen inom kyrkan eller bildade egna församlingar.15 När det 
handlade om baptistiska grupper gavs olika versioner om hur de bemöttes: hård förföljelse eller 
bara kärleksfullt tillrättavisande. Gidlund tonar ner konflikten medan baptisternas 100-årsbok 
Svensk baptism genom 100 år talar om böter, stenkastning och utfrysning ur bygemenskapen.16 I 

                                                           
12 Sarja, 2002 
13 Tergel 1988, s 21 – 343.  
14 Gidlund 1955, s. 199 ff.  
15 Gidlund 1955, s.13 f. 
16 Svensk baptism genom hundra å 1948, s 34-36. 
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min studie av väckelsen i Ljustorp 1850-1880 kunde jag finna källor som talade om den 
hårdförare behandlingen.17 

I skriften Uppgift å de religiösa föreningar i Sundsvall och dess omnejd 1879 kan vi läsa i 
ett tal av de båda prästerna O Modin och J P Linde att det fanns en mot kyrkan kritisk grupp i 
Brödra- och nattvardsföreningarna som bildats 1876 eller 1877: 
 

”Utan att hava utgått ur statskyrkan, sammanslutit sig till ett särskilt separatistsamfund med 
egen af föreningen vald styrelse samt egna lärare, hvilka, utan att vara ordentligt ordinerade, 
icke blott predika utan äfven förvalta sakramentena, namneligen nattvarden, som blott begås 
inom det slutna samfundet, men icke inom statskyrkan, hvars lärosatser i flera vigtiga delar 
samt församlingsordning i allmänhet af föreningens medlemmar klandras och ogillas … dess 
medlemmars sträfvande synes mera gå ut på att omstörta och förkasta det bestående inom 
kyrkan …”18 

 
När de båda prästerna i denna skrift försöker se om de religiösa föreningarna har någon skuld i 
de oroligheter som bröt ut i maj 1879 och blev till Sundsvallsstrejken så drar de slutsatsen: 
 

”i själva tendensen eller den religiösa riktningen hos dessa föreningar ligger ett till 
ringaktande eller upphävande af bestående ordning … har man nämligen på det religiösa och 
kyrkliga området småningom vant sig vid laglöshet och lärt sig att betrakta myndigheterna 
och lagstadgade inrättningar som ett obehörigt intrång på den individuella friheten … så 
följer däraf en benägenhet att äfven uppträda med sjelfsvåld.”19 

 
Prästerna ville inte hävda att avsikten varit att uppmuntra strejken men att det hade ett samband. 

I Sättna banade baptisterna väg genom sin kritik av kyrkans dopsyn och församlingssyn. 
Den första gruppen som bildades i Högsjö berättar i sina skrifter om hårda motsättningar med 
kyrkoherde och kyrka.20 I Sättna baptistförsamlings 25-årsjubileumsskrift nämndes att man varit 
förföljda men det angavs inte hur.21 Gruppen vid Flatamons kapell var löst knuten till 
Helgelseförbundet. Man valde en mellanväg då man stod kvar som medlemmar i kyrkan men 
ordnade egna läsarmöten och enskilda nattvardsgångar i kapellet på Flatamon. När Gårdtjärns 
missionsförsamling bildades 1908 nämndes aldrig något om meningsutbyte med kyrkan. 

Sättna 
ättna socken genomgick samma förändring under1800-talet som hela det övriga Sverige. 
Det skiftade från agrart feodalsamhälle till en industrination där jordbruket miste sin roll 
som huvudnäring. Under den tidsperiod som denna uppsats behandlar minskade andelen 

sysselsatta i jordbruk från 80 % av befolkningen år 1850 till 55 % år 1900. Fram till 1940 sjönk 
andelen till 23 % av befolkningen sysselsatta i jordbruk. Detta gällde länet i stort och Sättna hade 
med sin närhet till utkomstmöjligheterna i Sundsvall en något lägre procentsats.

socken 

S 
22 Om 

befolkningen på landsbygden i länet sammanfattar Harald Wik: 
 

”Liksom i Sverige i övrigt hade grupperna backstugusittare och inhysefolk ökat i 
Västernorrland under de närmast föregående årtiondena, och de sätter nu sina spår i 
statistiken. År 1845 svarade i Västernorrland mot 6 733 bönder, 4 374 torpare, 15 599 
drängar, bondsöner m.fl. samt 1 815 backstugu- och inhysefolk. I dessa poster är icke 

                                                           
17 Jakobsson 2003, s 8. 
18 Uppgift å de religiösa föreningar i Sundsvall och dess omnejd 1879, s. 2-3. 
19 Uppgift å de religiösa föreningar i Sundsvall och dess omnejf 1879, s. 4. 
20 Indals baptistförsamling 1860-1910 
21Jubileumsskrift vid 25-årsjubileum 1914, s. 4.  
22 Wik 1962, s72, s 96. 
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kvinnor och barn medräknade. Proletariseringen av jordbruksbefolkningen är tydlig även i 
vårt län.”23 

 
Detta citat berättar dels om befolkningsföredelningen men också i vad mån kvinnors villkor och 
del i samhällsbygget noterades på offentlig nivå. 

Flera viktiga lagar tillkom eller ändrades, lagar som visade på samhällsförändringar som 
var på gång. I boken 1800-talets associationer skriver Torkel Jansson om de områden där dessa 
förändringar yttrar sig: i religiös förnyelse, ändrat förhållande mellan stat och kommun, 
bildningssträvanden, näringslivets förändring från skråväsende till kapitalism, kvinnans 
emancipation.24 

Sättnas befolkning bestod 1890 av 2065 personer fördelade på självägande bönder, torpare, 
skomakare, handlande, värdshusägare, arbetare, piga, dräng, änka, födorådstagare, m.fl.25 Sättna 
socken ligger en och en halv mil från Sundsvall och hade vid denna tid fått se att en del av 
befolkningen begav sig mot industrin vid kusten. Skogarna såldes till skogsbolagen för låga 
köpeskillingar vilket skapade stor misstro mot dessa då man senare insåg vilket värde de hade för 
industri och välfärd. Flottningen av timmer från dessa skogar blev omfattande i Sättnaåns 
strömmar ner till Sundsvall. Vid Sättnaåns strand i Norafors etablerades järnbruk på 1830-talet. 
Ett hundratal människor hade sin utkomst här fram till en bit in på 1880-talet.26 

I sockenstämmo- kyrkostämmo- och kyrkorådsprotokoll från 1829 och fram till 1870 ges 
en bild av vilka frågor som var viktiga och aktuella för människor. Sockenstämman, fram till 
1862, handlade mycket om skolan och hur man bäst ordnade med den så att alla byar fick 
åtminstone några månader vardera av undervisning. Senare delen av seklet bildades ett särskilt 
skolråd som hade hand om skolfrågorna. Man byggde skolhus och anställde fler och utbildade 
lärare. 

Stämman beslutade om fattigvården och hur de som inte klarade sitt eget uppehälle fick 
bistånd ur sockenförrådet, ackorderades ut eller skickades på sockengång. Kyrkostämman hade 
under senare delen av seklet mest formen av låneinstitution. En stor del av kyrkokassan lånades 
ut mot borgensåtagande eller inteckning i fastigheterna vilket betydde att det bara var de som 
redan var välbärgade som kunde låna. De hade också säte i stämma och kyrkoråd. Varje stämma 
handlade om någon som inte betalt ränta, i några fall gick fallet till lagsökning. Kyrkans 
renovering och huruvida man skulle kosta på en bättre orgel och anställa en kunnig orgelspelare 
var en fråga som behandlades på åtskilliga stämmor.27 

Kyrkorådsprotokollen visar att kyrkorådet framförallt var ett sedlighetsbevakande organ 
där man tog upp en rad fall av osämja i familjerna, brutal misshandel och kvinnor som rymt 
hemifrån sina våldsamma män. Kyrkorådet kallade in den drabbade, den som var anklagad för 
bråket och vittnen i form av familj och grannar. I en del fall blev det förlikning och ett löfte om 
bättring men följden kunde också bli rekommenderad skilsmässa, utestängning från nattvarden 
eller att det hela lämnades över till tinget för rättegång och eventuell dom. Genomgående var det 
bruket av starka drycker som förklarade våldsamheterna.28 Vid kyrkoråd 4 november 1832 höll 
dåvarande komminister i Sättna Johan Ångström en lång predikan för kyrkorådets ledamöter, 
församlingens sexmän som var ung. rotemästare, en grupp bestående av sex män som var 
ordningsmän för upprätthållande av kyrktukten, och byåldersmännen: 
 

”Om alla brännvinspannor blifva förstörda gör de visserligen Mörkrets förste i hans regering 
den allra största skada. Det är visserligen sant, att intet af det som Gud berett till vår nytta 

                                                           
23 Wik 1962, s72. 
24 Jansson 1985, s. 30 ff. 
25 Sättna församling Mantals- och skattskrivningslängd 1890-1915 
26 SCA:s arkiv Merlo 1876, Handlingar Norafors bruk.  
27 Kyrkostämma i Sättna 1829-1870. 
28 Landsarkivet Härnösand 1829-1870 Sättna församling Kyrkoråds- och sockenstämmoprotokoll  
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och glädje är syndigt och förstörande om det inte missbruks. Brännvinet tyckes dock inte 
vara uppfunnet av någon människovän, men blir dock mindre förstörande för kropp och själ 
om det brukas måttligt och i frid. Dock när vi föreställa oss alla tårar, som gjutas på jorden 
av föräldrar som kvida och jämra sig öfver olyckliga barn, makars som misshandlas, af barn 
som nakne och husville måste vid andras dörrar stilla sin hunger och söka det bröd, som 
deras fader på krogen och i liderliga sällskaper så gudlöst förstört … hur många är det icke 
som hjärtligt önskar att brännvinet aldrig vore känt.”29 

 
Detta blev nykterhetsrörelsens starkaste drivkraft när den bildades som en reaktion på detta 
förhållande i bygden. Men det dröjde till 1880-talet innan det blev verklighet i Sättna. 

Byn Gårdtjärn med omnejd 
årdtjärn, Lövsätt, Nora och Västansjö blev upptagningsområdet för församlingens bildande 
och verksamhet. Vid genomgång av skattelängder för åren 1890, 1895, 1900, 1906 och 
1910 framgick att befolkningen var stabilt kring 250 i själva byn. År 1915 ändrades 

byindelningen i mantalslängdens uppdelning något så att jämförelsetalen inte stämmer. I 
skattelängden skilde man på män och kvinnor som skulle betala mantalspeng och de av någon 
orsak befriade, de under 18 år och de som betecknades som fattiga. Andelen fattiga sjönk 
markant under åren 1895-1910, en minskning som bestod i att gamla människor, som var 
medellösa, dött.30 

G 

Att beskriva livet i byn kring sekelskiftet ligger utanför denna uppsats ambition, men med 
hjälp av minnesbilder, foton och allmän litteratur om landsbygden vid denna tid, kan vi göra oss 
en bild av en lantlig idyll med hårt arbete för uppehället, skiftena kring gårdarna var inhägnade, 
djuren betade fritt på vägar och dikesrenar, hagar och allmänningar vid berg och sjön. Flera 
kvarnar var i drift liksom sågen och en vadmalsstampen vid nuvarande Stampen. Affär fanns 
kring 1900 i nuvarande missionshuset senare eller eventuellt samtidigt fanns en affär i 
korsningen mot Nora. 

En skiftesreform hade genomförts i början av 1800-talet då flera gårdar flyttats ut från 
bykärnan, några fastigheter så långt som 7 km bort, till Storbränna. Ett system med torp som var 
underställda hemman var fortfarande i funktion. De som arrenderade eller fått friköpa torpet 
gjorde dagsverken hos hemmansägaren, torparen hade också rätt att efter vederbörligt tillstånd ta 
ved och virke till husbehov. Gemensamhetsanläggningar fanns det flera som var i bruk som 
lertag, grustag, rätt till sjöslåtter, bete för egna kor på allmänning. Väghållning skedde efter 
uppgjort schema, man plogade en bit var i bestämd ordning. Dessa gemensamhetsbruk omfattade 
enbart de som ägde hemman, fastighet med större areal än 5 tunnland. Skola med 
varannandagsläsning fanns i byn liksom i Västansjö, Nora, Storbränna, i Bjärme och Kovland 
som också var centralort och låg mitt i korsvägen. Där fanns flera affärer, caféer, gästgiveri. Det 
fanns dansbanor i byarna, de som var i bruk i början på 1900 var Bruddalsbanan, Bjärmebanan 
och lokalen Odeon i Kovland (vid korsning väg 86 och Viljansvägen).31 

                                                           
29 Landsarkivet Härnösand 1832 Sättna församling, Kyrkorådets protokoll 4 nov 1832  
30 Landsarkivet 1890-1915, Mantals- och skattskrivningslängd. 
31 Intervju 2003-10-12 Anders Eriksson i Gårdtjärn, 2004-01-08 Olle Norberg i Bjärme 
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Redovisning 

Den ba
ättna socken gränsar i norr och väst till Indal. Indalsälven utgör inte den naturliga gränsen. I 
verkligheten är de byar som ligger söder om älven i släkter och verksamhet nära förbundna 
med Sättna. I en historieskrivning i samband med Indals baptistförsamlings 50-årsjubileum 

1910 skriver författaren: 

ptistiska väckelsen i Sättna 

S 
 

”Här i Indal som på många andra ställen i vårt land var det mörker och död på det andliga 
området till i början av 1850-talet. Synd och ogudaktighet, otro, fördommar och vidskepelse 
härskade överallt. Då tidens namnkristna voro hårt fjättrade, med fördomars band och bojor. 
Någon sant troende person eller någon andlig rörelse kände man icke till här vid ovan 
nämnda tid … 
De så kallade läsarna betraktades så som farliga villoandar, särskilt sådana som lät döpa om 
sig, en sådan handling var höjden av villfarelse.”32 

 
När väckelsen började i Högsjö by 1855 hade den under många år framåt sin hemvist i J P 
Dahlins hus, Indals socken men gångavstånd till Sättna. Första dopet förrättades 1858 i 
Högsjösjön då två kvinnor döptes, båda namngivna i historiken från 1910. En församling 
bildades där 1860 av tretton troende personer. Ur 50-årsskriften kan vi läsa 
 

”På 1860- och 70-talet hade vi egna lärarinnor för vardagsskolan orsaken därtill var den, att 
vi ej ville våra barn skulle läsa katekesen eller konfirmeras, medan det var en lära som inte 
kunde läras av bibeln vilken nu hade blivit vårt älsklingsämne och lärobok det har dock 
sedan dess gått därhän att dessa snart våra femtioåriga önskemål genom lagstiftning kommit 
till heders. Tack vare Herrens ledning.”33 

 
Därefter följer en uppräkning av de sju kvinnor och en man som tjänstgjort som lärare. 
Historiken berättar om stenkastning, fördömande predikningar i kyrkan samt om ett läsarmöte i 
Harvom där prosten Svedberg, adjunkt Svedberg, kronlänsman E Boström samt inspektor 
Lagergren, Kårsta besökte mötet och anklagade predikanten och de deltagande för lagbrott vilket 
de skulle få böta för om de inte genast avlägsnade sig. En bondson, handelsbiträde i Sundsvall, 
på besök hos sin mamma vågade säga ifrån att detta var bara tomma hot, han hade varit med på 
många sådana här möten och likadana hot i Sundsvall och det hade aldrig blivit något av med 
böterna. Folket vågade då stanna och debattera frågan. Inspektor Lagergren gav order om 
hästskjuts för predikanten Hamrén till sockengränsen men kronolänsman Boström: 
 

”som var en klipsk herre överträffade även den här gången sina vänner i det han ordnade om 
saken så att Hamrén blev kvar i Harvom och inspektor Lagergren fick ta sin häst och åka 
hem i oförrättat ärende.”34 

 
Söndagen därefter predikade prosten i kyrkan. Falska kristna och dess profeter blev hårt 
åtgångna. Han bad i sin bön att han ej måtte leva då läseriets villfarelse kommit in i hans 
församling, han läste upp konventikelplakatet och hotade med böter från femtio till hundra daler 
silvermynt. Den som inte hade pengar att betala böter med skulle sitta i fängelse på vatten och 

                                                           
32 Privat arkiv Kerstin Andersson 1910 E O Norberg Historik 1860-1910 s 1  
33 Privat arkiv Kerstin Andersson 1910 E O Norberg Historik 1860-1910 s 3 
34 Privat arkiv Kerstin Andersson 1910 E O Norberg Historik 1860-1910 s 3 f 
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bröd. Senare på hösten dog prosten …35 Jag har inte kunnat hitta om någon verkligen bötfälldes. 
I kyrkböckerna står det markerat om de var baptister eller ibland benämnda vederdöpare.36 

I Nora bildades 1875 ännu en baptistförsamling. Norafors järnbruk hade varit en viktig 
arbetsgivare i byn. 1872 förstörde vårfloden en stor del av dammarna till vattenkraften men fram 
till 1883 var bruket till viss del i drift. Det bodde relativt mycket folk i Norafors, flesta hade 
kommit inflyttade från andra orter i landet. Väckelsen var stark på 1870-talet och församlingens 
matrikelbok visar att man vid bildandet var 11 personer för att år 1890 varit totalt 71 anslutna 
kortare eller längre tid. Av dessa 71 var 45 kvinnor. Man hade sin församlingsplats hos Norbergs 
i Nora där man träffades sista lördagskvällen varje månad för bön samt första söndagen i 
månaden för brödsbrytelse. Dop förrättades vid minst tolv tillfällen i Norasjön och man hade 
troligen söndagsskola under en tid. Det var stor rörelse i församlingen, många uteslöts efter kort 
tid. Det var stridigheter om olika lärofrågor, en strid som handlade om hur sträng 
församlingstukten skulle vara och för vilka synder man borde bli utesluten. Många flyttade 
därifrån kring år1889 beroende på att bruket lagts ner eller minskat sin verksamhet. De flesta 
flyttade ner till industrisamhällen vid kusten. Redan 1912 hade avflyttningen och stigande ålder 
gjort att församlingen upphörde.37 

Sättna baptistförsamling bildades 1889 och tog emot de medlemmar som fanns kvar i 
Nora. Vid bildandet var 8 personer samlade i Hallbergs hem i Östanå. Verksamheten den första 
tiden var förlagd till Östanå hos N P Öhlén, 1890 tas beslut om att hyra lokal i Tösta. I den skrift 
som John Borg författat till församlingens 25-årsjubileum beskrivs bakgrunden till väckelsen 
vara de söndagsskolor drivits sedan tidigare. Här nämns först Sara Magnusson, Björn-Sara eller 
Jörg-Sara, som i sin ungdom höll söndagsskola: ”Den stora stenen vid hennes hem vittnar om hur 
Björn-Sara framställde för dem Guds kärlek genom Jesus Kristus.” Skollärarinnor Anna Löv och 
Jenny Kolmstedt hade hållit söndagsskola i Flata och i Östanå redan från 1870. Även i grannbyn 
Solum ska Nils Sundin/Sundgren och hans hustru Kristina haft söndagsskola: 
 

”genom deras vittnesbörd och nitälskan om själens frälsning öppnades många hjärtan.”38 
 
Baptistförsamlingen angav i sin målsättning att man ville befordra nykterhet, sedlighet och 
gudsfruktan. En kort tid efter bildandet beslutade församlingen att ta initiativ till att bilda 
nykterhetslogen Hoppets Här vars målsättning var att motverka dryckenskapen. De hade en egen 
styrelse bestående av minst 7 och högst 11 personer. Denna förening samverkade man med under 
de närmaste åren, man hyrde lokal tillsammans och när det blev dags för kapellbygge uppfördes 
det gemensamt. Hoppets Här blev på 1910-talet anklagade av baptisterna för att bedriva lekstuga 
i kapellet vilket medförde att Hoppets Här flyttade sin verksamhet till Flatamons kapell.39 

Sättna baptistförsamling växte från 8 till 20 medlemmar 1899, det fanns 37 inskrivna år 
1909 och medlemstalet nådde sin topp år 1924 då matrikeln omfattade 68 personer. Under dessa 
år var kvinnorna två tredjedelar av antalet. Till styrelsen valdes män utom till kassörssysslan som 
en del år handhades av en kvinna. Församlingen bildade en Femöresförening som samlade in 
pengar till missionen, det var syföreningsmöten varje månad vilket man turades om att bjud in 
till. Söndagsskola hölls i Betaniakapellet samt i Östanå och Oxta.40 Vid 25-årsjubiléet år 1914 
skrev John Borg: 
 

                                                           
35 Privat arkiv Kerstin Andersson 1910 E O Norberg Historik 1860-1910 s 3 f 
36 Intervju 2003-12-16 Anna Lisa Bergström 
37 Medelpadsarkiv, Sättna baptistförsamling 1875 -, Matrikelbok Nora, Protokollsbok, lösa brev V:4, 5 20265. 
38 Medelpadsarkiv, Sättna baptistförsamling, Protokoll 1889-1898, V 1. 
39 Privat arkiv, Hoppets Här Protokollsbok 1890-1923. 
40 Medelpadsarkiv, Sättna baptistförsamling, Protokoll 1889-1898, V 1. 
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”vissa tider har församlingen känt av yttre våldsamt motstånd och förföljelse samt inre 
stridigheter och partiväsende. Under prövningstiden har avfall, tröghet och en känsla av den 
ytterst ringa förmåga drabbat oss … Men så har vi sett uppå och framåt och fattat mod.”41 

 
Samme Borg har också sett att kvinnorna tagit stor del i församlingens verksamhet: 
 

”Det är ej vår avsigt att förbigå alla dem som under den gångna tiden kärleksfullt och villigt 
tjänat vid våra fester och möten med herbergerande och alla de omsorger som kommit på 
våra systrars lott att bära för verksamheten. Ofta har de fått försaka den gemensamma 
uppbyggelsen och i stället söka den vid köksspiseln och värdinnebestyren i medvetandet att 
de varit skaffare av Guds mångfaldiga nådegåvor i såväl andligt som lekamligt. Men vi ha så 
litet av deras gärning skrivet i våra protokoll och nämnandet av några namn skulle ske på 
bekostnad av de övrigas. Vi tro förvisso att därom är så mycket mer skrivet i hans bok, som 
förklarar att ej ens en bägare kallt vatten givet för hans namn av lärjunge skall förbli olönt, 
och på den dagen då de som tjänat vid ”trossen” skola kallas fram för att skifta byte, skola 
helt säkert många de yttersta bliva de främsta.”42 

 
Byggnadssällskapet Betania var en särskild förening för själva kapellbyggnaden. Efter flera turer 
med köp av tomt och återköp så bestämde sig församlingen och köpte en fastighet/ tomt av 
Anders Erik Andersson och hans hustru Anna Märta f Zetterberg för 200 kronor. Detta par var 
vid denna tid handlare i Gårdtjärn i det hus som 1911 blir Missionshuset. Kapellet byggdes 1897 
gemensamt med Hoppets Här vilket förklarade varför man har en särskild förening för husets 
drift. 
 

”De båda korporationerna förfoga varannan vecka över lokalen, baptisterna mer än Hoppets 
här då man har en livligare verksamhet men intet knot häröver sports.”43 

 
Denna förening ombildades 1959 då baptistförsamlingen övertog ägandet. Föreningen ägde 
också en lokal i Västansjö (Blåbandstomten/ Ebeneserkapellet i Västansjö) vilket såldes 1961 
sedan det varit uthyrt till militären i många år.44 

                                                           
41 Medelpadsarkiv, Sättna baptistförsamling, John Borg, Minnesskrift vid 25-årsjubileum 19 juli 1914, V 3, s. 1. 
42 Medelpadsarkiv, Sättna baptistförsamling, John Borg Minnesskrift vid 25-årsjubileum, s. 4. 
43 Medelpadsarkiv, Byggnadssällskapet Betania, Kovland. Handlingar rörande fastigheten 1856-1981, V 1. 
44 Medelpadsarkiv, Byggnadssällskapet Betania, Kovland. Handlingar rörande fastigheten. 
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Flatamons kapell 
Bild: Grupp vid Flatamons kapell år 1917 eller 1918. I första raden, nummer sex från höger, Matilda Persson.45 

 
 

fter väg 86 strax före Prästtjärnen finns Flatamons kapell. Det byggdes kring sekelskiftet av 
Wallin och hans hustru Cecilia. Wallins ägde flera egendomar i Sättna och var något av en 
mönstergård i drift och utseende. Cecilia var den som ansågs bestämma i huset. Om båda 

blev väckta eller om bara Cecilia Wallin var berörd vet vi inte. Ett stort hus med en lägenhet för 
vaktmästare eller talare uppfördes. Församlingen var löst knuten till Helgelseförbundet men 
efterforskningar i deras arkiv innehåller endast två noteringar om Sättna 
missionsförening/ungdomsförening. År 1936 antecknades att föreningen hade 20 medlemmar 
och att föreståndaren var Sigfrid Larsson. Därefter finns en notering år 1950 då det antecknats att 
föreningen borde strykas då ingen verksamhet längre existerade. Huset användes även en tid som 
skollokal46. 

E 

Vi vet av fotografier och berättelser att det fanns en ungdomsförening med namnet 
Syskonringen som var aktiv 1910. Söndagsskolan som ordnades i kapellet har många berättat 
om. Man hade evangelister anställda för kortare eller längre perioder, samtliga kvinnor och de 
bodde då hos Wallins. Cecilia Wallin satt på en bestämd plats i kapellet där evangelisten värmt 
ett fårskinn för henne. Det kan väl tolkas som att hon och maken var tongivande, både i 
ekonomiskt hänseende och i planering av verksamheten. I berättelserna är det alltid hon som 
nämns. En bild från 1918 visade ett femtiotal personer som ställt upp sig i samband med en 
festlighet av något slag. Mitt i bilden sitter fru Wallin och bredvid henne evangelisten Matilda 
Persson. Det har inte gått att se om denna evangelist var knuten till något samfund. Det troliga är 
att hon var en av många predikanter som arbetade i församlingarna utan mer utbildning är en 
evangelistkurs. Ännu en kvinna som nämndes verksam som evangelist och i söndagsskolan 
                                                           
45 Gunilla Jakobsson, privat. 
46 Intervju 2003-10-24 Sven Eriksson, Karl Gustav Öhlén 
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under 1920- och 30-talet var Stina Persson, troligen syster till Matilda Persson. Efter paret 
Wallin var Anders Olov Öhlén den som höll i ledningen för verksamheten. Genom släktskap 
med medlemmar i Gårdtjärn och att några från Flatamon flyttat över till Gårdtjärn blev det 
naturligt med ett visst samarbete mellan dessa båda kapell. I kvarlåtenskap efter Öhlén fanns en 
stor samling litteratur som visade att de följde Helgelse-förbundets verksamhet både inom 
Sverige och missionen utomlands.47 

Verksamheten i kapellet var väckelsemöten, fester, missionsföredrag med bildvisning och 
söndagsskola. Flera personer har berättat om söndagsskollärarna, alltid kvinnor. De minns deras 
bilder och berättelser och berättar om söndagsskolans julfest då julspel och kaffekalas var en 
höjdpunkt för både små och stora. Nykterhetsrörelsen hade en del sammankomster i kapellet. År 
1905 var Flatamons kapell slutstation för en demonstration för nykterhet. Den loge som bildades 
i Östanå 1896, Hoppets Här, hade lokal i Kovland men flyttade sin verksamhet på 1910-talet.48 
Kapellet var i bruk till 1941. Frälsningsarmén hade möten med horn- och strängmusik på 30- och 
i början av 40-talet. Huset och även en del av verksamheten överläts till pingstförsamlingen i 
Sundsvall för att sedan bli snickeri någon gång på 40-talet. Idag ägs fastigheten Flata 1:7 
/kapellet av Bo Sikström. Fastigheten med beteckningen Flata 1:7 byggdes på en 
jordbruksfastighet vilket gör att bygglov aldrig behövdes. Kommunens fastighetskontor har 
ingen uppgift om när huset byggdes. I Lantmäteriets arkiv i Härnösand finns lagfartshandlingar 
som kan ange byggår. 

Det finns inte många spår kvar av väckelsen i Flatamons kapell då inga protokoll eller 
andra handlingar har kunnat hittas. Spåren leder till Cecilia Wallins efterlevande men där är det i 
dagsläget stopp på efterforskningarna.49 

Logen Nordpolsstjärnan 
Logen Nordpolstjärnan bildades i februari 1904 och hade en fantastisk start. Redan i april 
passerade man 100 medlemmar, den hundrade medlemmen fick en minnesgåva. Föreningen hade 
sina möten i Sågbyggnaden vid Stampen. Lokalen hyrdes av Wallin i Flata som ägde huset och 
sågen. Vid denna tid eller strax därefter byggdes här ett gemensamt kraftverk för byn. Wides 
garnaffär hade en vadmalsstamp en bit uppströms forsen så Stampen var något av en 
samlingsplats i byn.50 

Logen hade möten varannan söndagskväll med program som enligt protokollen bestod av 
val och ceremonier. Varje kvartal valdes nya funktionärer. Program i övrigt var högläsning, 
diskussionsfrågor som rörde nykterhetssträvanden, underhållning av en av medlemmarna, korg- 
och paketauktion, vy- och brevafton Regelbundet och ofta hade man fester till vilket det valdes 
stora kommittéer för förberedelserna. Musik och talare ordnades till dessa fester. Det berättas att 
A P Tjernberg skulle till Wallins i Flata för att betala ett antal dörrar som snickeriet tillverkat för 
Tors lokal. Cecilia Wallin som nämns ovan vid Flatamons kapell ville inte ta emot pengarna då 
hon benämnde dem syndapengar då de ju kommit in i samband med den syndiga dansen på Tor. 
Tjernberg blev arg och stoppade tillbaka pengarna och ska ha sagt 
 

”Du behöver inte ta emot några syndpengar bara jag får ett kvitto på att dörrarna är 
betalda”51 

 
Detta citat berättar för oss att dans anordnades och att de väckta var stränga i sin 
moralbedömning. 

                                                           
47 Intervju 2003-10-04, Maja Eriksson, Anders Öhlén, Maria Erlandsson, Gulli Ekström, Karl Gustav Öhlén 
48 Intervju 2003-10-04, Karl Gustav Öhlén 
49 Intervju 2003-09-30, Märta Pettersson  
50 Gårdtjärn privat arkiv, Elise Hagberg 1904, Logen Norpolsstjärnan Protokoll 1904-1925.  
51 Intervju 2003-12-28, Sven Eriksson, Östhammar. 
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Till de olika befattningarna valdes bland männen i första hand, undantagsvis kunde en 
kvinna väljas till sekreterare. Detta blev allt vanligare då de skrev tydligare och bättre protokoll. 
En sjukbesökskommitté bestod av kvinnor medan den besökskommitté som hade i uppdrag att 
söka upp de som brutit sitt nykterhetslöfte bestod av de äldre, kanske mer ansedda, männen. De 
kommittéer som skulle förbereda festerna bestod vanligen av lika många män som kvinnor. 
Representantskap till distriktsorganisationens årsmöte var män. Medlemsavgiften var olika 
beroende på kön, 25 öre för kvinnor och 50 öre för män. Vid en medlems avflyttning fick de en 
avskedsgåva. Om en manlig medlem flyttade köptes en gåva för 10 kronor medan gåvan fick 
kosta 5 kronor då en kvinna lämnade logen. 

Efter något år bildades en särskild byggnadsförening som under 1905 uppförde lokalen Tor 
på Lötbacken i Gårdtjärn. Logen bidrog med inventarier och inredning men fick till en början 
betala hyra. Sedan övergick man till att ordna basar till förmån för Tor. Flera demonstationer för 
nykterhet ordnades, en beskrevs noggrant med avmarsch klockan 08.00 från Gårdtjärn till 
Bjärme, sedan till kyrkan för högmässa och därefter festligheter på Flatamons kapell.52 

Uteslutningarna började efter det första halvåret. Orsakerna till uteslutningarna skiftade. En 
besöksgrupp utsågs att tala tillrätta den som brutit sitt nykterhetslöfte. Om man då insåg sina fel 
blev man utesluten men med möjlighet att komma tillbaka om ett antal veckor eller månader. 
Den som inte ville ta varning blev utesluten för allt framtid. Det har dock berättats att en del 
tongivande och ekonomiskt starka medlemmar inte blev uteslutna.53 

Det fanns loger i Kovland på lokalen Odeon och Hoppets Här i Betania, i Högsjö, Strömås, 
Östanå, Nora och Flata/Byn. Den föreningen kan ha haft sin hemvist i Flatamons kapell liksom 
Hoppets Här hörde hemma i Betaniakapellet i Kovland, se ovan.54 

Missionshuset i Gårdtjärn 
På rullstensåsen i Gårdtjärn står ett gråblått hus med en diskret text Missionshuset. På en 
timmervägg inne i huset kan vi läsa tidningssidor från 1879 då huset var affär alldeles vid 
landsvägen. I P O Enqvists bok Lewis resa nämner han om väckelse efter Norrlandskusten under 
1906 och 1907 och att den skulle ha berört både baptist- och missionsförsamlingar.55 En del av 
denna väckelse hade nått Gårdtjärn och möten hölls i nykterhetslogens lokal Tor. Detta får till 
följd att en grupp om 17 personer i februari 1908 bildar Sättna Missionsförening. De sitter i Tors 
lokal på Lötbacken i Gårdtjärn, de flesta av de församlade är också medlemmar i 
nykterhetslogen. De är en brokig samling, från hemmansägaren med kvarn, piga och dräng till 
den ensamstående kvinnan med två små söner som bara ryktet vet vilka olika fäder de har. Märta 
Boström och Anna-Märta Andersson som nämndes i inledningen sitter med vid detta bord. 

De sitter alla vid samma bord, de lyssnar till föredraget över Johannes 10:9: Jag är 
grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och 
han skall finna bete”, de beslutar sedan att bilda en kristen församling med namnet Sättna 
Missionsförsamling. Anna Märta Andersson hyr efter något år ut sitt stora hus till 
missionsförsamlingen, efter ytterligare något år kan församlingen köpa huset medan Anna Märta 
bor kvar och sköter städningen för 10 kronor per år.56 
 

                                                           
52 Logen Nordpolsstjärnan, Protokoll 1904-1925 
53 Intervju 2003-12-28, Sven Eriksson, Östhammar. 
54 Intervju 2003-10-12, Anders Eriksson, Gårdtjärn. 
55 Enqvist 2001, s. 105. 
56 Intervju 2003-10-12, Maja och Anders Eriksson, Gårdtjärn.  
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Sättna Missionsförening 

Bildande och bakgrund 

I protokollsboken från 1908 står det att det varit väckelse i byn under hösten 1907 då många 
kommit till tro. Evangelist Efraim Nilsson från Liden och Aron Larsson från Ljustorp hade 
predikat omvändelse. Av dessa två vet vi en del om Nilsson men i stort sett inget om Larsson.57 

I Liden fanns det en stor församling ansluten till Svenska Missionsförbundet bildad redan 
1885. 1907 var de 40 medlemmar med en omfattande verksamhet och ordinarie pastor anställd 
vilken då troligen var Efraim Nilsson. De hade eget kapell sedan några år. Just året 1907 har 
församlingen i Liden en rekordstor omslutning i sin kassa, nära dubbelt jämfört med året före. 
1909 startar de en söndagsskola med 8 barn.58 Från denna församling kom denne Efraim Nilsson 
han till Gårdtjärn, kallad av någon till Tors lokal där väckelsemöten hölls och många blev 
troende. Ytterligare två predikanter nämndes, M Johansson och Backeling. vilka fanns i 
Sundsvalls Missionsförsamling som predikanter/ tillfälliga besökare vid denna tid. Det framgår 
inte om de var med och hjälpte till med själva bildandet. 

Den 23 februari samlades några troende i Tors lokal för att samtala om 
församlingsbildning under ledning av magister Joh. Hellström: 
 

”för att såsom levande stenar uppbyggas till ett levande hus, en byggnad i Herren, och på 
detta sätt bliva en Herrens tjänarinna, sörjande för varandras, men och verka för att vinna fler 
för honom.”59 

 
De var sammanlagt 17 personer som tecknade sig som medlemmar denna första dag. Det föreföll 
vara en naturlig ordning från den högste till den lägste, först kom hemmansägaren och 
kvarnägaren Tjernberg och bland de sista den ensamstående modern Märta Boström. Den äldsta 
var född 1842 och den yngsta år 1893, de var mellan 15 och 76 år gamla. Spelmannen Petter 
Bergström som hittills spelat med sin fiol på alla danser fanns med liksom de två unga flickorna 
Frida 15 år och Erika, 19 år, döttrar till sockenlappen Näsberg. Av dessa 17 var 13 kvinnor. Vid 
styrelsevalet hade ännu en man tillkommit. Styrelsen kom att bestå av 5 män och 1 kvinna som 
blev sekreterare. Till revisorer valdes två kvinnor.60 

Stadgar 

De handskrivna stadgarna antogs vid föreningens enskilda möte 12 april 1908, knappt två 
månader efter bildandet. Föreningen skrevs då som Gårdtjärns missionsförening trots att det i 
protokollet stod Sättna missionsförening. Ur § 2 kan vi läsa: 
 

”Föreningens ändamål är att såsom en Guds församling i överensstämmelse med den heliga 
skrift i lefvande tro på Kristus och broderlig gemenskap verka för de kristnas 
sammanfogande till ett i Herren, för sina medlemmars gemensamma uppbyggelse, inbördes 
vård och hjälp samt för själars frälsning och Guds namns förhärligande i öfrigt.”61 

 
Det var till en broderlig gemenskap som både bröder och systrar inbjöds. I stadgarna fastslogs att 
den som trodde på Gud och ville vandra värdigt hans vägar var välkommen som medlem men att 
föreningen ägde i varje enskilt fall att pröva om någon förverkat sitt medlemskap och i så fall 
utesluta denne. Varje medlem skulle erlägga en kvartalsavgift som till sin storlek bestämdes av 
                                                           
57 Gårdtjärns missionsförsamlings arkiv, 1908-02-23, Protokoll 1908-1926. 
58 Svenska Missionskyrkans arkiv, Stockholm, Matrikel Lidens brödraförening 1885-1926. 
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60 Gårdtjärns missionsförsamlings arkiv, Protokoll 1908-1926. 
61 Gårdtjärns missionsförsamlings arkiv, Stadgar för Gårdtjärns Missionsförening, 12 april 1908 § 1. 
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medlemmen själv. Det slogs också fast att en medlem hade en röst men att den måste avläggas 
personligen. I formuleringen kring ordförandeposten förutsattes att det var en man.62 

Det fanns även en tryckt upplaga av stadgarna som delvis såg annorlunda ut. Namnet var 
här Friförsamlingen Sättna missionsförening och en del paragrafer var mer detaljerat skrivna 
särskilt när det gällde inträdet i föreningen. Vid § 10 skrevs om beslut och överläggning: 
 

”att varje medlem som fyllt 18 år var röstberättigad och tillägges att val helst skedde med 
slutna sedlar.” 

 
När det gällde uteslutning står det i paragraf 8: 
 

”bör han enligt Herrens ord och det apostoliska föredömet varda föremål för kärleksfull 
tillrättavisning samt, om han i sin synd framhärdar, ur församlingen uteslutas. Dock må han i 
församlingen återupptagas, om han ändrar sitt sinne.”63 

 
Återigen skrevs formuleringen han som en självklar benämning på en medlem. Svenska 
Missionsförbundet antog 1909 nya normalstadgar och mycket talar för att det är dessa nya 
stadgar som antogs i Gårdtjärn.64 

Den första tidens verksamhet 

Nästa möte hölls i april och då kom det till 6 nya medlemmar, flera av dem kom från Flata och 
kan ha varit med vid Flatamons kapell tidigare. Vid ett möte några veckor senare verkställdes 
den första uteslutningen, de två yngsta flickorna uteslöts utan att någon orsak anges, en ny 
medlem togs in. Man valde en sjukkommitté med 2 kvinnor och 2 män. Vid ett möte i maj 
hälsades 4 nya medlemmar välkomna samtidigt som ännu en uteslutning verkställdes, det var 
vice ordförande som fick lämna gemenskapen. Här började planer på festerna som kom att bli till 
en återkommande verksamhet. Man behövde köpa två dussin kaffekoppar, gardiner och Johan 
Åslund fick i uppdrag att snickra sittbockar. Det valdes en kommitté som fick fria händer att 
ordna med festen. 

En fest i form av midsommarvaka ordnades på Edströms Lillberget och programmet skulle 
då vara kaffedrickning med smörgåsar, mycket sång och musik samt läsning. Det står lite 
beskrivet i vad mån man samlades regelbundet. Under det första året uteslöts ännu medlem 
(man) för dålig karaktär och dåligt uppförande mot församlingen. När första året är slut fanns 25 
medlemmar kvar i förteckningen. 

På ettårsdagen av församlingens bildande uteslöts två medlemmar och en begärde utträde. 
Man började rikta blickarna utåt då man dels ordnade en fest till förmån för Missionsförbundets 
inre mission och senare anslöt sig till Sundsvalls Ansgariiförening som var en sammanslutning 
av missionsförsamlingar i Sundsvallsområdet. Under detta år talade man om at hyra av fru 
Andersson för 50 kronor per år men det framgår inte om så skedde. Anna Märta Andersson hade 
tagit på sig städningen av lokalen för 10 kronor per år. Ett förslag läggs fram att man skulle göra 
en förteckning över vad medlemmarna skänkt och detta utfördes också. Förslagsställaren Åslund 
själv hade skänkt ett bord och 24 bänkbockar, Edström och Berglund hade gått ihop om en 
kaffekittel medan ordförande Tjernberg köpt dit en bordduk och ett brödskrin, fröknarna 
Dahlqvist och Boström en nickelbricka och en vattenkaraffin med glas.65 

Årsmöte 1910 
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Vid årsmötet i februari 1910 fanns en verksamhetsberättelse där någon skrivit en 
sammanfattning: 
 

”Vid årets början 22 medlemmar, vid årets slut har tre uteslutits och en genom Döden utgått” 
 
Sex fester hölls under det gångna året, en till förmån för en sjuk, en avskedsfest för Mandfrid 
Johansson som varit predikant, övriga fester hölls till förmån för församlingen. Fem övriga 
möten anordnades och kassabehållningen var16 kronor och 64 öre vid årets slut. Vid årsmötets 
styrelseval har kvinnorna försvunnit från sina tidigare poster. En kvinna valdes till vice 
ordförande. Till sjukbesökare valdes två kvinnor. En återkommande fråga de kommande åren var 
att välja ombud till ovan nämnda Ansgariiförening. Till detta uppdrag valdes alltid ordförande 
och någon av de andra männen.66 

Missionshuset köps och byggs om 

Vid mötet den 20 december 1910 gavs styrelsen i uppdrag att ombesörja köpet av huset ”såvida 
köpevillkoren vara sådana att de kunde accepteras”67. Vid möte 1 januari 1911 meddelade 
ordförande Tjernberg att köpet verkställts och att köpesumman var 4 000 kronor. En ombyggnad 
startade. En särskild byggnadskommitté utsågs ”för lokalens stora byggnasjon” vilken bestod i 
snickerier, målning med linoljefärg, fönsterbyte och att två kakelugnar såldes för 10 och 20 
kronor styck till två medlemmar som förvandlade dessa summor till arbete. Istället för 
kakelugnarna murades två kaminer in och snickaren J Näsberg utsågs att tillverka innanfönster. 
En orgel köptes för 75 kronor från Timrå. 

Till husköpet hade några medlemmar lånat ut pengar och till dem skrivs det ut 
skuldförbindelser på 386 kronor. En ränta om 5 % betalades till dessa medlemmar. I samband 
med utgifterna kring renoveringen bestämde man att ta in en årsavgift på 25 öre per medlem. 

Enligt köpebrev från 1912 sålde sedan församlingen det torp som ligger vid Missionshuset 
för 1 600 kronor. Köpesumman erlades i omgångar och 7 januari 1915 var slutbetalning erlagd. I 
köpevillkoren förbehöll sig säljaren att, för sin och Anna Märta Anderssons räkning, få ta vatten 
ur brunnen samt vid behov bruka den jordkällare som visserligen följde med köpet men står på 
missionshustomten. Lagfarten beviljades 1915 : 
 

”Härpå beviljas lagfart för Gårdtjerns missionsförening å lägenheten Missionstomten N:o 1 
om 0,0768 hektar, afsöndrad från en torplägenhet om 4 tunnland under N:o 1 i Gårdtjärn i 
Sättna socken …”68 

Namnbytet 

Sättna missionsförening ansågs inte längre vara ett bra namn. Motivet kunde vara att man ville 
markera att Gårdtjärn var hemvist eller att likheten med namnet Sättna baptistförsamling var 
besvärande. Församlingen bytte nu namn till Gårdtjärns missionsförsamling utan diskussion.69. 
Namnbytet registrerades i april 1911 hos Svenska Missionsförbundet.70 

Invigningsfesten 

I augusti 1911 beslutade man att ha invigningsfest och man väntade mycket folk. Kommittén 
fick i uppdrag att handla 125 rågkakor till smörgås, 4 kilo kaffe, 10 kilo socker, 4 kilo smör, 4 
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kilo ost, 4 kilo sylta och 300 läskedrycker. Hur många som verkligen kom står det inget om. Det 
kort som återfinns på framsidan kan vara från denna invigning.71 

De första årens verksamhet 

Vid årsmötet 1912 nämndes ingen kvinna vid valen till styrelsen. Till söndagsskolan valdes två 
män till lärare och en kvinna till föreståndare. Under de närmaste åren blev protokollen mer och 
mer summariska och från 1918 omfattade de enbart årsmöten där man i de allra flesta fall valde 
om männen till förtroendeuppdragen. Kvinnorna var vissa år med i styrelsen för att sedan 
ersättas efter något år. Till vice ordförande valdes en kvinna till vid ett tillfälle medan däremot 
sekreterare, vice sekreterare samt revisorer valdes de till vid flera tillfällen. Ett mönster var att 
kvinnorna aldrig blev omvalda år efter år som alla män blev. Till sjukvårdskommittén väljs 
aldrig någon man.72 

Ur statistiken 

Församlingen sände varje år in statistikuppgift till Svenska Missionsförbundet. Av 
sammanställningen från 1908-1926 framgår att medlemstalet var 25 vid slutet av det första året, 
1914 var man 32 medlemmar och vid utgången av 1926 var antalet 31. Året1932 nådde man sin 
topp med 37 medlemmar. Från första året hade man en söndagsskola med 2 lärare och mellan 
25-40 barn. Missionshusköpet 1911 medförde att man 1912 hade en skuld på 4 000 kronor. 
Redan året efter var skulden nere i 2 600 kronor och år 1923 betalade man den sista resten på 
200 kronor. 

Inkomster och utgifter varierade stort mellan åren. Lägst inkomst hade man första året, 122 
kronor, högsta siffror blev det första året i det egna Missionshuset, 1 948 kronor. Under enstaka 
år överskred utgifterna inkomsterna. Från 1918 fanns det registrerat gåvor till Missionsförbundet 
men det framgick inte om det är kollekt eller en form av avgift. Av kassaboken framgår att man 
vid jultid haft sparbössetömning. Bruket med att samla in till yttre mission med sparbössor i 
hemmen har funnits kvar till våra dagar. Den del som sändes till Svenska Missionsförbundet 
varierade stort, från 5-50 % av kassaomslutningen. Därutöver sände man in varierande belopp till 
Ansgariföreningen som en årsavgift eller som en del i lön till pastor/ evangelist.73 

År 1921 bildades en ungdomsförening som under de närmaste åren fram till 1926 har 24-
30 medlemmar. Deras kassaomslutning var dessa år större än församlingens. 

Ur kassaboken 

Kassabok fördes separat från 1917. Av de 600 kronor som intäkterna omfattade så stod 
syföreningen för 146 kronor, gåvoauktioner för 302,55. De närmaste åren var det fester som gav 
de största inkomsterna. Festerna hölls alltid av namngivna personer, oftast stod männen som 
inbjudare. Undantaget var de kvinnor som var ensamstående eller där maken inte var medlem. 
På utgiftssidan noterades vilka predikanter som besökt församlingens möten. De fick som 
ersättning dagens kollekt vilken varierade mellan 9 kronor som lägst och 70 kronor som högst. 
Den lägsta kollekten gick till Matilda och Stina Annandag jul år 1918. Det är troligt att det var 
evangelisterna från Flatamons kapell (se ovan) som då fick dela på 9 kronor för sitt möte. Vid 
nyårsvakan samma år fick J Söderberg 10 kronor. År 1921 fick en talare vid namn Widell ena 
gången 68 kronor och 11 öre medan han i november fick nöja sig med en kollekt på 12 kronor 
och 24 öre. 

År 1922 fick en evangelist Larsson en månadslön på 100 kronor men han återkom inte 
sedan. Under detta år fanns många utgifter på byggvaror, bräder, spik vilket tyder på att man det 
året byggde om huset. Huset fick då sin nuvarande indelning då man vände på hela 
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kyrkorummet, tog bort läktaren och ändrade ingångarna till det nuvarande läget. Under några år 
bidrog ungdomsföreningen med inkomster som bidrag till lyset. Söndagsskolans böcker 
betalades av församlingen men dess kollekter syntes inte i inkomstredovisningen.74 
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Analys och diskussion 
 
Mina frågor och utgångspunkter har sökt svar. Det är dags att analysera det material jag funnit. 
Rubriken antyder min utgångspunkt nämligen att se om detta bibelord togs på allvar eller om 
samhällets mönster och ordning följde med in i församlings- eller föreningsbildning. 
 
Fråga ett: Hur såg livet ut i Sättna socken och Gårdtjärns by ut vid sekelskiftet? 

Sättna socken följer i stort den samhällsförändring som kännetecknar tiden kring 
sekelskiftet. En stor andel fattiga, ett omfattande missbruk av alkohol och en kyrka som hade 
inflytande i frågor som rörde skola, fattigvård, etik och moral och fungerade som bank 
åtminstone för de som hade egendom att inteckna. Kring sekelskiftet märks en tydlig förbättring 
i levnadsförhållanden då andelen obemedlade sjönk. 

Bylivet kännetecknades av ett stort mått av gemensamma angelägenheter vilket också 
medförde att man hade stor insyn i varandras liv. Kvinnor och män hade tydligt olika roller i 
denna samhällsbildning. Ojämlikheten är stor mellan kvinnor och män, fattiga och rika, unga och 
gamla, sjuka och friska och i det perspektivet framstod inte kvinnors ojämlikhet som särskild och 
speciell. Men det genomgående mönstret är att i ojämlikheten mellan olika kategorier så gäller 
alltid mäns överordning över kvinnor. 
 
Fråga två: Väckelsen i stort tills den kom till Sättna i mitten av 1800-talet? 

Väckelsen är en protest mot det nuvarande vilket visats genom historien. En förändring 
växte ur tidigare erfarenheter och kunskaper och det fanns ett samband mellan motstånd och 
tillväxt. I det svenska sammanhanget spelade konflikten mellan den lutherska kyrkan och den 
framväxande väckelserörelsen stor roll för hur väckelsen spred sig. Kvinnor har genom tiderna 
varit i flertal inom kyrkan medan männen trots sin minoritetsrepresentation blivit de ledande och 
framstått som initiativtagare och föregångare. 
 
Fråga tre: Hur växte väckelsen fram i Sättna socken? 

Den baptistiska väckelsen startade redan på 1850-talet i Högsjö för att sedan sprida sig 
vidare i byarna och nå sin kulmen på 1920-talet. Baptisterna banade vägen genom sitt 
konsekventa uppror mot kyrkan, sin protest mot kyrkans dop-, nattvards- och församlingssyn. 
Många tyckte att de gick för långt. När senare frikyrkobildningar uppkom blev inte konflikten 
med kyrkan en så stor fråga då dessa stod kvar som medlemmar i kyrkan även om de genom sina 
egna nattvardsfiranden kritiserade den kristendom de såg som ytlig och som främjande 
dubbelmoral. I Sättna berättas det om att prästen i Sättna 1898-1936, doktor Hammargren, var 
mycket aggressiv mot läsarna i allmänhet och mot baptisterna i synnerhet. Jag har inte funnit det 
material som skulle kunna styrka detta men det ska finnas ämbetsberättelser, brev, föredrag och 
predikningar i ämnet vilket får bli en senare uppgift att leta efter. 

Kvinnor spelade en stor roll som initiativtagare, verksamhetsansvariga och föregångare 
men att de sedan inte omnämnts i någon nämnvärd omfattning då de inte valts till några styrelse- 
eller ledaruppdrag. Undantaget från denna regel är Cecilia Wallin som alltid omnämnts i de 
muntliga källorna som den som stod bakom både tillkomsten av och verksamheten i Flatamons 
kapell. Männen var drivande i byggfrågor, skrev protokoll och valdes till befattningar i styrelser 
samt ombud till distriktsorgan. 

Väckelsen påverkade hela bygden. I en liten by kände alla till varandra. Det är rimligt att 
anta att väckelsen i en by var omtalad och känd i hela socknen. Baptisterna på 1850-talet måste 
ha varit hett stoff för samtal och ställningstaganden för och emot. Den stränga moralsyn och dess 
efterlevnad blev något av en idealnorm för många fler än de som var medlemmar eller deltog i 
verksamheten. Ett medlemskap i en församling medförde att man ändrade sitt liv i många 
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avseenden och bröt med gamla vanor vilket väckte uppmärksamhet, både positiv och negativ. 
Sammanslutningarna var stränga i sin bedömning av medlemmarnas liv vilket medförde att man 
tillämpade strikta begrepp av vem som tillhörde eller stod utanför. Den som bröt mot de uppsatta 
reglerna uteslöts men det fanns en möjlighet att bättra sig och komma tillbaka. Denna form av 
innanför och utanför den rätta sidan skapade också ett hinder mot budskapet. Det levde kvar 
långt efter det att väckelsen ebbade ut och utgör idag en tröskel och ett hinder för människor att 
närma sig dessa lokaler, än mindre delta i dess verksamhet. 

Det fanns ett stort mått av samröre, man ägde saker tillsammans och man var 
organiserade i samverkan kring en mängd gemensamma angelägenheter. Det sociala livet var 
nära men också känsligt, det var lätt att bli oense när så mycket byggde på att var och en skötte 
sina åtaganden. Församlingsbildningen blev en exklusivitet och med de hårda moralregler som 
församlingen satte upp för sina egna och varandras liv och med den praxis för uteslutning som 
man hade, fick församlingens medlemmar finna sig i att vara påpassade för sitt liv i förhållande 
till att man var frälst. Att bli utesluten var ingen hemlighet inom församlingen. Ändå måste det 
ha påverkat bygemenskapen när några frivilligt ställde sig i ett ännu större beroendeförhållande 
än tidigare. Inte bara hur man skötte snöplogningen, vattenförbrukningen, turordningen att vaka 
kring en mentalsjuk som blev föremål för granskning och synpunkter utan även det egna innersta 
andliga livet och hur man levde ut det i sitt vardagsliv. Man var van vid att vara så 
sammanlänkad med de andra i byn att det kanske inte var så integritetskränkande som det ses 
med våra ögon. Jag vill betona kanske i den meningen. 
 
Fråga fyra om sambandet mellan väckelsen och nykterhetsrörelsen? 
Sambandet mellan läsarna och nykterhetsrörelsen är tydligt. Baptisterna tog tidigt initiativ 
till att bilda en nykterhetsförening parallellt med sin egen nystartade verksamhet. I Gårdtjärn är 
sambandet också tydligt då man delade lokal i flera år och jag tycker mig se likheter i själva 
bildandet, sättet att skriva protokoll etc. Vid genomgång av matrikeln i de båda föreningarna såg 
jag att de allra flesta som var med och bildade församlingen hade varit aktiva i logen. Deras 
engagemang i logen avtog när de blev aktiva i missionsförsamlingen. Det fanns troligen en 
motsättning till den profana nykterhetsrörelsen då de anordnade den av väckelsen så 
syndigförklarade dansen. Hoppets Här var en nykterhetsförening med kristna förtecken som inte 
anordnade dans utan mer sång och lek men även det uppfattades anstötligt av en del av 
väckelsen. Nykterhetslogen blev en stor förening. Logen blev en viktig samlingspunkt för socialt 
umgänge, diskussioner, utbildning och nöjesliv. Det var också attraktivt med den högtidliga 
inramningen och de ritualbundna ceremonierna. Bruket av uteslutning och återinträde verkade 
inte ha haft avskräckande effekt och min teori är även här att man var van att vara påpassad, alla 
visste allt om alla. Medlemstillströmningen var relativt jämnt fördelad mellan kvinnor och män. I 
logen hade alla lika rösträtt men kvinnor betalade hälften så hög medlemsavgift. 
 
Fråga fem: Hur bildades Gårdtjärns missionsförsamling och vad kan sägas ha legat bakom 
församlingsbildningen? 
Bakgrunden till väckelsen har tecknats vid de tidigare frågeställningarna. Gårdtjärns 
Missionsförsamling är en relativt sen församlingsbildning i väckelserörelsen som kan sägas ha 
haft sin starkaste utveckling under 1800-talets senare del. Missionsförbundet är också en senare 
del av väckelsen och det framgår att församlingen i Gårdtjärn haft förbindelse med 
missionsförsamlingar i Liden och Indal samt med den stora församlingen i Betlehemskyrkan i 
Sundsvall. I boken Lewis resa skriver P O Enqvist att det var en stark väckelse efter 
Norrlandskusten 1906-1907 av vilken den väckelse, som nämns i första protokollet, var en del. 
Det finns bilder från de baptistiska församlingarna i omgivningen som visar på att en del av de 
människor som var med vid bildandet funnits i dessa sammanhang tidigare men att de som 
boende i Gårdtjärn valde att vara med i den nya församlingen i hembyn. Varför församlingen 
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valde att ansluta sig till missionsförbundet framgår aldrig men jag antar att det handlade om att 
de väckelsepredikanter som hamnade i Gårdtjärn hade anknytning med missionsförbundet även 
om det inte har gått att belägga. Det fanns också en koppling till Flatamons kapell med dess lösa 
tillhörighet till Helgelseförbundet vilket talar för att det kunde varit ett tänkbart 
anslutningsalternativ. Jag har inte funnit några teologiska motiveringar till eller diskussioner om 
samfundsanslutningen. 

Själva bildandet beskrivs utförligt till en början men efter ett tiotal år begränsas 
dokumentationen till årsmötesprotokoll och en årsberättelse vissa år. Här har den statistik som 
varje år sänts in till Missionsförbundets kansli kunnat komplettera bilden med uppgifter som 
varit svåra att läsa ut av den egna skrivningen. Det är tydligt att man är inspirerad av den 
föreningsbildning som nykterhetslogen gjort några år tidigare och många funktioner övertas, till 
exempel sjukbesökskommitté, festkommitté, uteslutning med tillhörande besöksgrupp. När 
församlingen köper gamla affären och gör om den till sitt eget missionshus sker det 
församlingens regi, inte med en särskild byggnadsförening som både baptisterna och 
nykterhetsföreningarna gjort tidigare. Det kan här ha varit fråga om råd från Missionsförbundet 
då det var vanliga att missionsförsamlingen var en egen juridisk person. 

 
Fråga sex: Vad kan vi läsa ut av det historiska materialet om kvinnors och mäns roller i 
väckelsen? 

Mitt material bekräftade Ingrid Åbergs teorier om att kvinnorna visserligen inte hade 
ledande positioner men att de inom ramen för vad som var möjligt var mycket aktiva, tog 
initiativ och drev en stor del av verksamheten framåt. De planerade för framtiden genom att 
undervisa bygdens barn i Guds ord genom bilder och berättelser, lärde dem minnesverser och 
sjöng sångerna. Det satte djupa spår med de engagerade och glada lärarinnorna. Festerna och 
missionärsbesök med bilder och kanske en uppstoppad krokodil var ett återkommande ämne vid 
intervjuerna. De betydde mycket som umgängesform och upplevelse. 

Kvinnorna bidrog till en stor del av verksamheten på olika sätt. Kvinnorna bidrog till 
församlingens ekonomi genom symöten, fester och basarer. En del år står symöten och basar för 
mer än 20 % av den totala inkomsten, festkollekterna för ännu en stor del och den minsta delen 
den kollekt som uppbars vid enskilda möten. Söndagsskolan hade egen kollekt till missionen då 
negerpojken som nickade användes men om denna insamling finns ingen notering. Från 
baptistförsamlingens jubileumsskrift visar författaren att man såg detta viktiga arbete och satte in 
det i sitt sammanhang. sig Det är en lång skrivning med beröm och löften om belöning ovan där. 
Denna positiva markering av kvinnornas roll är ovanlig i ett material där de annars knappt 
nämns. 

Männen var aktiva i beslutsordning, representation i distriktsorgan och drev byggnationer 
och fastighetsköp. Vid kallandet av talare, vid stora inköp och i tillrättavisningen av medlemmar 
som betett sig illa var männen de som tog initiativ och verkställde. De som hade pengar framstod 
som finansiärer då de lånade ut pengar till fastighetsköp även om de uppbar ränta på dessa lån 
och de betalades noggrant. Hur männens ställning påverkades i byn i stort har inte gått att läsa ut 
av det skrivna materialet men av intervjuer fick jag intrycket att de blev sedda både med 
beundran och besvär. Deras historia, som fyllbult, spelman, fader till oäkta barn eller vad den nu 
bestod av, var välkänd och det upplevdes som storartat om de kunde ändra sina liv. De frälsta, 
särskilt männen som levde ett mer offentligt liv än kvinnorna gjorde, blev också påpassade och 
utsatta för hårdare granskning vad gällde etik och moral. Slutsatsen blir att väckelsens kvinnor 
lämnade bilder, sånger och en doft av kaffe med bröd efter sig medan männen bidrog till 
historien genom predikningar, kapellbyggen och sina namn skrivna i protokollsböckerna. 

Samhällets mönster följde med in i föreningsbildningen. Men man bröt ändå till en del 
med det bestående då man jämlikt satt vid samma bord och delade på röstetal och ansvar i en tid 
då detta inte förekom någon annanstans. Kvinnor hade inte rösträtt i det omgivande samhället 
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ännu, inte heller de som var egendomslösa. Torparen var underställd sin hemmansägare, den 
ogifta moderna fick aldrig rätt mot barnets far men vid församlingsmötet och inför bibelordet 
och nattvarden blev ordningen för en stund en annan. Detta måste ha varit en stor och 
omvälvande upplevelse för både kvinnor och kvinnor, likaväl som för den fattige och den 
besuttne. 

Ett vridmoment i historien skulle vi kunna benämna det som beskrivs i min uppsats. Det 
är inga stora förändringar mot gängse normer och bruk som den lilla församlingen kan visa upp i 
sin verksamhet. Men ändå åstadkom de en liten vridning, en liten förflyttning av de fundament 
som bar upp samhällets rollkonstruktioner och värderingar. När samma sak hände under lång tid 
på nästan varje ort i hela landet och i en rad olika folkrörelser blev den lilla rörelsen i det lilla 
sammanhanget till en stor förändring i det stora sammanhanget. 

Frågor som berörs i periferin i denna uppsats är flera och de pekar vidare. Vad gjorde 
man med fortsättningen på bibelordet ”Här är icke kvinna eller man, slav eller fri”? Varför var 
och är väckelserörelsen mer tilldragande för kvinnor än för män? Vad betydde bruket av 
församlingstukt och uteslutningar för väckelsens trovärdighet och genomslagskraft? Vad 
bestämde vilket samfund man anslöt sig till? Frågorna får leda oss vidare utifrån det verk dessa 
kvinnor och män utförde med små resurser. Deras glöd bar för ett engagemang som tog sig 
många uttryck., Björn Sara kallade till söndagsskola för byns barn i sitt fattiga kök. Cecilia 
Wallin styrde och ställde med sina tillgångar så att kapellet och dess evangelister skulle kunna 
verka. Märta Boström bar granris och lade det framför Missionshusets trappa, Anna Märta sjöng 
och bad för Gårdtjärns alla själar. De var alla en del av väckelsen i Sättna och dess framväxt. 
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Sammanfattning 
 
Uppsatsen har beskrivit väckelsens framväxt, dess bakgrund, bildande och verksamhet, i Sättna 
socken från 1855-1926. Början har bestämts till Högsjö by år 1855 där två kvinnor döptes. I 
Nora by bildades en församling 1870, i Kovland kom församlingen till 1889. Flatamons kapell 
skapades i slutet av 1800-talet. Gårdtjärns missionsförsamling bildas 1908 och år 1926 tar den in 
sin 28:e medlem i sin matrikel, har söndagsskola för ett trettiotal barn och samlar fulla 
missionshuset till fester varje månad. Beskrivningen har sökt fånga ett genusperspektiv i denna 
del av svensk folkrörelse. 

Svenska kyrkans företrädare har i början av väckelseperioden agerat med starkt motstånd 
mot den baptistiska väckelsen. Det har inte gått att belägga att det funnits något sådant motstånd 
inom Sättna socken men en del formuleringar i de baptistiska källorna har antytt att man upplevt 
svårigheter och motstånd men det angavs inte varifrån de hoten kommit. 

Sambandet mellan nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen är tydligt. Den baptistiska 
församlingen tog initiativ till att bilda en särskild nykterhetsorganisation och det finns skäl att 
anta att så också var fallet med flera av logerna. Till en del var det samma människor i de båda 
rörelserna och de påverkade varandra i verksamhet och organisation. Nykterhetsrörelsen var 
mångdubbelt större än väckelserörelsen. De slutsatser som jag dragit om kvinnors och mäns 
roller kan sägas gälla lika för nykterhetsföreningarna i allmänhet och logen Nordpolsstjärnan i 
Gårdtjärn som studerats mer noggrant. 

Kvinnorna var i samtliga församlingbildningar i flertal vid bildandet och under hela den 
undersökta perioden. I flera fall kan vi se att de var initiativtagare till och pionjärer inom 
frikyrkobildningen i Sättna. Deras bidrag till verksamheten var betydande. De stod för en stor del 
av ekonomin i församlingarna genom sitt arbete med förtäring vid festerna, städning av 
lokalerna, arbete med syförening, auktioner och basarer. I spridningen av budskapet gjorde de en 
insats genom att undervisa barn och ungdomar, först genom söndagsskolan och längre upp i 
åldrarna genom de särskilt bildade ungdomsföreningarna. 

Kvinnorna hade inte rösträtt i Sverige förrän 1921, tillgången till yrkesutövning var starkt 
begränsad. Inom väckelsen kunde anas möjligheter till en viss rörelsefrihet. I många av 
väckelsens sammanhang räknades kvinnan som en medlem med rösträtt, hon kunde medverka 
till att ett stort och viktigt uppdrag utfördes, på hemmaplan genom söndagsskolundervisning eller 
som missionär i ett främmande land. Att verka som evangelist och predikant var i denna tid 
knappt en nämnbar möjlighet till att delta i uppdraget. De som ändå gav sig ut blev 
omdebatterade under långa tider och hindrade i många sammanhang, men kvinnliga evangelister, 
predikanter och missionärer vittnade om att det ändå var möjligt. De banade vägen. 

Männen bröt med sin sedvanliga roll genom att bli omvända och ändra sina liv till förmån 
för hemmet och familjen. Att vara nykter, inte svära och spela kort, inte dansa och vara otrogen, 
ja så såg idealet ut för de som gick till missionshuset på bönemöte. Detta fick troligen blandade 
reaktioner bland de övriga männen i byn, både att männen svek sina gamla vänner och att de inte 
var riktiga karlar. Där fanns också en beundran blandad med avund när man såg effekterna för 
familjens ekonomi och välstånd. 

Jag har funnit att de mönster som gällde i samhället i stort följde med in i folkrörelsernas 
föreningsbildning och verksamhet. Kvinnor valdes så gott som aldrig till befattningar på 
beslutande nivå. Ändå blev förenings- och församlingslivet till en protest mot gällande mönster. 
Det fanns möjlighet att inom ramen för den givna över- och underordningen hitta rörelsefrihet, 
initiativ och delaktighet och på så sätt bli en del av ett stort uppdrag för en idé som hjärtat brann 
för. 

Väckelserörelsen var i många delar en motkraft i sitt sammanhang. Församlingarna bidrog 
till en förändring. Många av samhällets mönster av över- och underordning följde ändå med in i 
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församlingsbildningen trots att programförklaringen var att ”alla är delar av en och samma 
kropp”. Kvinnor var underställda männen, den fattige var underställd den mer välbeställde. I 
detta sammanhang utvecklade kvinnor och män ett samhällsarbete som till en del bröt med detta 
mönster och det i sin tur bidrog till att förändra det. Många av väckelsens människor blev med 
sin erfarenhet av denna mönsterförändring och föreningsträning utrustade till vidare 
samhällsengagemang i den demokratiska utveckling som folkrörelsernas framväxt var en del av. 

Slutord 

Läsningen avslutades 1926 då församlingen funnit sin organisatoriska form, fått en egen lokal 
och började fundera på att anställa en förkunnare. Pionjärtiden var över. Men väckelsen levde 
vidare och idag, år 2004, finns församlingen kvar i Missionshuset med 25 medlemmar, 17 
kvinnor och 8 män, samt ett 20-tal scouter i ungdomsverksamheten. En motsvarighet till dåtidens 
fester arrangeras vid Valborgsmässoafton då Missionshuset fylls till bristningsgränsen. 
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Inledning

D


enna uppsats beskriver väckelsens framväxt i en liten socken på landsbygden utanför Sundsvall. I detta lilla sammanhang kan vi se det stora sammanhangets historia.

En bild eller en berättelse dyker upp i minnet blir utgångspunkt för den nyfikenhet som leder till att en historia söker sin bakgrund och sitt sammanhang, att den kräver att få bli berättad.

Två bilder med tillhörande berättelse är utgångspunkten för min nyfikenhet på väckelsen i Sättna och dess historia. Den ena bilden föreställer Flatamons kapell ca 1918, den är blekt och det fattas bitar i den. Mitt i bilden har jag fått veta att Cecilia Wallin sitter tillsammans med kapellets evangelist Matilda Persson. Många har kunnat berätta om vad dessa två betytt för den verksamhet som bedrevs i kapellet under knappt fyra decennier men som nu inte lämnar fler spår efter sig än de minnen som finns inne i dem som fanns med och fortfarande kan berätta. Den andra bilden finns på uppsatsens framsida och föreställer Gårdtjärns missionsförsamling kanske år 1911. På bilden ser vi 26 kvinnor och 12 män. De flesta har kunnat identifieras och följas i matrikel, kyrkböcker och skattskrivningslängd.

I blekta protokollsböcker har jag läst om Björn-Sara som hade söndagsskola i sitt kök för barnen i sin by. Många har vittnat om Cecilia Wallins barnsliga fromhet och hur den tog sig uttryck i kapellbygge och härbärge för alla evangelister som kom dit Jag har hört berättas om Märta Boström som gick den tre kilometer långa vägen till Missionshuset, från Bruddalen upp till Gårdtjärn, för att varje lördag städa missionshuset, lägga granris framför trappan och elda i kaminen inför söndagens bönemöte och söndagsskola. Jag har sett Anna-Märta Andersson framför mig. Hon hade mist sitt livsverk, affären i Gårdtjärn, i en konkurs orsakad av ende sonens vidlyftiga leverne. Som en sista förnedring fick hon ta av sig vigselringarna och se dem säljas till högstbjudande när hela hemmet gick på auktion. Hon blev inte bitter av detta utan en av eldsjälarna i Gårdtjärns missionsförsamling och hon bidrog med det enda hon hade kvar, sina sånger och sina förböner. Berättelserna om väckelsens människor visar på hängivenhet och trohet mot den tro de gripits av och som ändrat deras liv. Jag har förundrats över deras glöd och inspirerats av dem.


Många kvinnor och ett mindre antal män från samhällets olika skikt var aktiva i väckelserörelsen i Sättna och över hela Sverige. De fanns i väckelsens församlingsbildningar som kvinnor och män, gamla och unga, fattiga och rika. Jag är glad över att jag nu får möjlighet att skriva om väckelsen i Sättna i allmänhet och om Gårdtjärns missionsförsamling i synnerhet. Beskrivningen av dess tillkomst måste börja långt tidigare än den 23 februari 1908.

Syfte


M


itt syfte är att ge en bakgrund till att Gårdtjärns Missionsförsamling bildades 23 februari 1908, beskriva bildandet och den första tidens verksamhet till år 1926. Som titeln antyder vill jag konfrontera denna verklighet mot det ideal av jämlikhet mellan kvinnor och män som finns i orsaken till bildandet, Bibelns ord.

De frågor jag ställt till det material jag kunnat ta del av är


· Hur såg livet i Sättna socken och Gårdtjärns by ut vid sekelskiftet?

· Hur växte väckelsen fram till det att väckelsen kom till Sättna på 1850-talet?


· Hur växte väckelsen fram i Sättna socken?


· Finns det ett samband mellan nykterhetsrörelsen och väckelserörelsen i Sättna?


· Hur bildades Gårdtjärns missionsförsamling och vad kan sägas ha legat bakom församlingsbildningen?

· Vad berättar denna historia om kvinnors och mäns olika roller i väckelsen?


Metod och källmaterial


D


e metoder jag använt är forskning i källmaterial, intervjuer med andrahandsvittnen som har minnesbilder av personer i källmaterialet samt studium av fotografier från aktuell tid.

Det material jag haft tillgång till är protokoll, bilder, kassabok, köpehandlingar, matrikel som fanns bevarade från Sättna missionsförsamling 1908-. Jag har också haft tillgång till protokoll och kassaböcker för nykterhetslogen Nordpolsstjernan från 1904 – 1925. Sättna Baptistförsamling har arkiverat sina protokollsböcker i Medelpadsarkiv under hemligstämpel men efter fullmakt har jag fått ta del av dessa handlingar. Flatamons missionsförsamling och dess handlingar har inte kunnat finnas men några uppgifter har kunnat hämtas från Helgelse-förbundets arkiv i Örebro liksom muntliga uppgifter av nu levande släktingar till personer som var aktiva där vid sekelskiftet. Jag har intervjuat personer i bygden som har minnesbilder av och berättelser från några av dem som var med vid bildandet av Gårdtjärns missionsförsamling 1908. Jag har forskat i de protokoll från sockenstämma, husförhör, kyrkoråd och kyrkostämma som finns på Landsarkivet och en del renskrivna kopior hos en privatperson. Anders Nylander har en privat samling foton från bygden som jag fått ta del av och dela hans kännedom om personer och sammanhang.

För att förstå de händelser och samhälleliga sammanhang som ligger bakom väckelsen har jag läst litteratur som berör genusforskning, samhällsförändringar, folkrörelsernas framväxt och studier av väckelserörelsen i stiftet och om missionsförsamlings framväxt

Tidsperiod


U


ppsatsen omfattar tiden 1855 - 1926. Jag har valt att börja med att beskriva väckelsen i Sättna som fann anhängare i Högsjö från 1855. I Nora bildades en baptistförsamling 1875, Sättna baptistförsamling 1889, Flatamons missionsförening har inte kunnat dateras men Flatamons kapell byggdes vid eller strax före sekelskiftet. Nykterhetsrörelsens bildande sammanfaller till stor del med den baptistiska väckelsens framväxt. Dessa tre rörelser bildar bakgrund och troligen också förutsättning för bildandet av Sättna missionsförening som sedan blev Gårdtjärns missionsförsamling. Beskrivningen av dess första tid begränsar sig till åren 1908-1926, församlingens pionjärtid.

Forskningsöversikt


F


orskning finns i mängd kring väckelserörelsen i stort.

I min avsikt att ge en översikt av väckelse genom tiderna har jag använt mig av Alf Tergels bok Från Jesus till Moder Teresa. För att beakta genusperspektiv i denna historiska uppsats har jag använt följande böcker som teoribakgrund, förebilder och uppslagsböcker:


- Yvonne Hirdmans Genus – om det stabilas föränderliga former behandlar det grammatiska och historiska bruket av begreppet genus,


- Britt-Marie Thuréns inledningskapitel till intervjuboken Män och kvinnor – vad vet en genusvetare har givit begreppsförklaring och avgränsning av genusbegreppet som vetenskaplig term.

- artikelsamlingen Genusvägar- en antologi om genusforskning i vilken inledningskapitlet ger en bakgrund till hur denna forskning gått från att ha varit en liten och särskild kvinnoforskning till att nu finnas inom alla discipliner och befunnits påverka all forskning, tidigare genom sin frånvaro, nu genom sitt närvarande synsätt och sina teorier. Redaktör för boken är Britt-Marie Thurén

- Chatarina Raudeveres inledningskapitel i Stigma, status och strategi där hon talar om exemplets makt i förändringen av givna roller i särskild genusteoretisk belysning,

- Gunilla Gunners levnadsteckning av Nelly Hall – uppburen och ifrågasatt där ifrågasättandet av kvinnors rätt att predika fokuseras samtidigt som den boken korsar min studie. Nelly Hall predikade i Sundsvall 1895, troligen medverkade hon då till att en av uppsatsens kvinnor, Cecilia Wallin blev väckt vilket resulterade i att Flatamons kapell byggdes, samt


- Karin Sarjas bok Ännu en syster till Afrika där ett antal kvinnliga missionärer synliggörs för sina pionjärinsatser inom missionen i Sydafrika och där hon visar på att en av de få yrkesbanor som kvinnor i väckelse och kyrka kunde välja var att bli missionär i annat land,

- Väckelsen i Ovansiljan – från kulturdagarna i Bonäs bygdegård 1994 där särskilt Ingrid Åbergs artikel Att studera kvinnor i de tidiga väckelserörelserna gav en ovärderlig anvisning på hur genusperspektivet kan beaktas och finnas. Hela boken ger en beskrivning av den glöd som fanns i väckelsen men berättar också om de hårda reaktioner som detta mötte både från makthavare och från omgivningen. I Ovansiljan handlade det i huvudsak om den baptistiska väckelsen och en av deras förgrundsfigurer, Näs Anna.

Torkel Jansson har i sina båda böcker 1800-talets associationer – forskning och problem kring ett sprängfyllt tomrum och Samhällsförändring och sammanslutningsformer beskrivit på vilka sätt man kan säga att folkrörelserna fick betydelse för samhällsutvecklingen.

För att få en inblick i befolkningstal och övriga levnadsförhållanden på landsbygden under den aktuella perioden har jag använt Västernorrland Ett sekel 1862-1962 som givits ut av Västernorrlands läns landsting till dess 100:e lagtima möte i oktober 1962 och består av två volymer som redigerats av Harald Wik.

Väckelsen, både inom- och utomkyrklig liksom baptismens framväxt i Sundsvall och byarna i landskapet beskrivs utförligt av Martin Gidlund i Kyrka och Väckelse inom Härnösands stift.

Vid tiden för Sundsvallsstrejken 1879 bildades Sundsvalls brödraförening (1877) vilket beskrivits av församlingen vid dess 100- och 125-årsjubileum. Några av föreningens medlemmar var ledande i strejken vilket debatterades då. Detta finns väl dokumenterat i litteratur som togs fram vid 100-årsminnet av strejken 1979. I denna uppsats har jag använt ett tryck ur en skrivelse som prästerna O Modin och J P Linde författat, Uppgift å de religiösa föreningar i Sundsvall och dess omnejd 1879.

Erland Johansson har i sin studie Väckelserörelsen och samhället beskrivit Karlskoga missionsförsamling och dess bildande. I denna bok ger han en noggrann beskrivning av samhällets struktur där församlingen bildades. Till denna bok har Frikyrkliga studieförbundet (nuvarande Studieförbundet Bilda) givit ut en studieplan, Väckelserörelsen i din hembygd, som givit goda inblickar hur man forskar i ett samfunds historia i en lokalförsamlings kontext.

Det lokala sammanhanget som beskrivs här finns beskrivet i jubileumsskrifter i respektive församlings arkiv. Vad gäller baptismen finns ett avsnitt om det första dopet i grannsocknen Indal, Högsjö by, i boken Svensk baptism genom hundra år.

På den lokala nivån har jag haft stor hjälp av bygdens fritidsforskare som lagt ned stor möda på att samla fotografier, forska efter släktingar, köpehandlingar, bouppteckningar och översatt protokoll till förståelig svenska. De personer jag intervjuat har varit glada att få dela med sig av kunnande och minnen.

Disposition

D


ispositionen är upplagd så att den börjar med teoretisk genomgång av genusperspektiv som betraktelsesätt. Genom att berätta om Nelly Hall och kvinnliga missionärer i Afrika ger jag sedan exempel på forskning som visar hur kvinnor kunde ta plats i väckelsens arbete utan att det satte tydliga spår i historieskrivningen. Därefter beskriver jag väckelsen genom att plocka ut några centrala händelser i den kyrkohistorien. I Sundsvallsområdet och Sättna var Svenska baptistsamfundet och Helgelseförbundet föregångare på väckelsens område vilket jag berättar om liksom den missionsförsamling var som bildades i Lidens 1889. Vidare beskriver jag Sättna socken för att visa på den samhälleliga bakgrunden till väckelsen, något mer i detalj kommer byn Gårdtjärn att beskrivas som livet levdes där år 1908. För att visa på sambandet till nykterhetsrörelsen beskrivs tillkomsten av nykterhetslogen Nordpolstjernan och Tors lokal där Gårdtjärns missionsförsamling bildas. De första arton årens verksamhet kommer att beskrivas utifrån de olika roller som män och kvinnor tar i församlingens arbete.

I den avslutande diskussionen och analysen vill jag jämföra det material jag tagit fram mot mina frågeställningar om hur kvinnors och mäns roller påverkade församlingens liv. Sammanfattningen ska kortfattat svara mot syftet att berätta om väckelsen i stort och i Sättna, dess utveckling 1858-1926 och hur kvinnor och män tog del i och påverkade väckelsens verksamhet.


Bakgrund


Genusperspektiv på väckelserörelsen


G


enus står för könsroll i betydelsen att både män och kvinnor bestäms till roller i det samhälle man befinner sig i. Att beskriva ett historiskt skeende kan aldrig bli riktigt rättvisande och det kan inte ske objektivt.

Vad är det att skriva om väckelsen ur ett genusperspektiv? Det hette kvinnoforskning från början och då handlade det om att synliggöra. Kvinnors handlande och kunskaper lades till den tidigare historien för att den skulle bli rättvisande. Med tiden blev genusforskning ett eget ämne och då vidgades begreppet genus. Med denna term menas


”att vi problematiserar indelningen av människor i två sorter, vi tar den inte för given. Det kan finnas fler sorter, det kan finnas olika kriterier för indelningen, det är sannerligen inte entydigt vad som är naturligt, om något alls, och vad som är kulturellt eller socialt konstruerat och vad det betyder. Det är tvärtom just detta som genusforskare har som föremål för sina frågor”


Uppsatsen handlar om en tid då vi hade en annan uppdelning än idag av vad respektive kön förväntades och tilläts göra. En beskrivning av den tiden kan handla om hur eländigt kvinnor och män hade det men kan också fokusera på den värdighet som fanns i de handlingar de utförde och som bidrog till förändringen av samhället.

En historisk uppsats studerar förändring men den studerar också maktrelationer och maktfördelning. Det blir en naturlig fortsättning i studiet att se hur makt och kön hörde ihop under denna tid.

I intervjuboken Män och kvinnor – vad vet en genusvetare inleder Britt-Marie Thurén med en genomgång av genusbegreppet. Ordet genus är en översättning från engelskans gender vilket motsvarar vårt kön. Den grammatiska termen genus anger att det är ett neutralt begrepp som pekar på att det inte är det biologiska begreppet kön vi menar, utan den konstruerade funktion vi använder, olika från tid till annan, från kultur till kultur, olika tolkat och brukat. Ett annat, synonymt begrepp är könsteoretisk.


Genusvetenskap studerar företeelsen att vi delar upp människorna i kön och vilka konsekvenser det får för hur samhället konstrueras. Detta mönster förs vidare i kulturen över generationerna, förändras eller konserveras. En genusordning finns i varje samhälle, en ordning som består av i någon mån gemensamma idéer om kvinnligt och manligt och vad det är möjligt och lämpligt att vardera kön gör/ tillåts göra. Denna genusordning påverkar vem som sitter i en styrelse, vem som bestämmer i regeringen, i vilken ordning man får tillgång till sjukvård, vilken lön som sätts till ett yrke etc. Det finns sätt att indela människor i grupper av klass, ras, ålder, yrke etc. Två principer som är universella är ålder och genus, de finns i så gott som alla kulturer och de liknar varandra så att de är naturgivna, men att de flesta föreställningar kring dem bestäms av varje kultur och tid.

Jag har valt att i ett genusperspektiv betrakta hur genus påverkade väckelsesammanhanget. Historia brukar vara att beskriva en förändring vilket väckelsens 1800-tal bestod med. I den förändringsprocessen tog kvinnor och män olika roller beroende på klass, ålder och kön. Ett annat historiskt perspektiv är att betrakta hur makten var fördelad. Ännu ett tredje synsätt skulle vara att se hur genusordningen reproduceras och/eller förändras i detta sammanhang. I denna uppsats har jag valt att se efter om kvinnor och män deltog i förändringen. Jag vill också se efter i vad mån de tog makt i anspråk och om det bestämdes av genusfaktorer eller av andra saker. Det tredje synsättet kommer att beröras.

I boken Stigma, status och strategier ges exempel på hur en handling inom ett religiöst mönster utmanar de fastslagna normer som gäller. Religionen innehåller ofta en lära om alltings förhållande till varandra. Inom de flesta religioner används stigmatisering liktydigt med att ge något en lägre plats. Inom kristendomen, islam och judendom är normen en man och kvinnan har en av Gud given underordnad ställning. Men inom dessa religioner finner vi exempel på hur kvinnor och män agerat inom denna ram för att underförstått, dolt, omedvetet eller medvetet, förändra deras styrning och begränsning.


Detta handlande till förändring kan vi söka och finna i väckelsens 1800-tal.

Att söka efter kvinnorna och deras del i väckelsen


V


åra ögon är färgade av våra föreställningar och värderingar. När jag närmade mig materialet och sökte se vilka roller kvinnor och män tog i väckelse- och i nykterhetsrörelsen blev det första intrycket att kvinnorna förde en undanskymd tillvaro medan männen bestämde och skrev in sig i protokoll och verksamhetsberättelser.

Vid läsning av Ingrid Åbergs artikel Att studera kvinnor i de tidiga väckelserörelserna framträdde bilden av kvinnors osynlighet som signifikativt för den historieskrivning som följt väckelserörelsen alltsedan dess första eldsjälar. Det har funnits många kvinnor som varit aktiva och initiativtagare till väckelsens framväxt men i de allra flesta jubileumsskrifter och historieskrivningar nämns de sällan. Hon frågade sig

”beror uteslutningen av kvinnorna på historikerna eller på historien?”


Den som skriver historia är färgad av det man uppfattar som det normala och riktiga. Det vore i så fall enkelt att bara rätta till i historien, att lägga till kvinnonamn och statistik. Faktum kvarstår att de faktiskt inte valdes in i styrelser och till förtroendeuppdrag, de hade vanligtvis inte rösträtt i sina församlingar, de kunde inte bli pastorer och de fick inte yttra sig i församlingen med motivet att detta förbjöds i Bibeln. Svenska Missionsförbundet hade vid sitt bildande ett för sin tid radikalt förslag till stadgar där omröstning skulle ske genom att alla medlemmar, till viss ålder komna, hade lika rätt att delta. Detta förslag genomfördes först 1909. Rörelserna följde i stort sitt samhälles genusordning. Intressant är att läsa Erland Johanssons slutsats av sin undersökning av Karlskoga missionsförsamling där han skriver:


”- ledning och beslutsprocess inom missionsförsamlingen var demokratiskt uppbyggd. Val av funktionärer bestämdes uteslutande av personlig utrustning. Den religiösa utformningen av funktionärernas invigningsakt förstärker intrycket av karismans betydelse.”


När missionsförsamlingen gick till val av styrelse för församling under åren 1888-1900 kunde man se att om antalet medlemmar var 690 hade endast 84 av dessa kommunal rösträtt (Johansson har jämfört med mantalslängden). I valet 1888 deltog 87 personer. Det blev något större deltagande år 1900 då 281 av församlingens 584 medlemmar deltog. Inte med ett ord spekulerar Johansson om huruvida kvinnorna deltog i valen eller ej. Det verkade som att det var just kvinnorna som inte deltog, det vanliga andelstalet 2/3 kvinnor talar för att det var så. Det är möjligt att de hade rösträtt enligt stadgarna men att det ändå inte var rimligt att delta. Ingrid Åberg skriver att det vid 1800-talets slut kom andra argument för kvinnors och mäns roller. Tidigare hämtades mönstret från Bibelns ord men nu började vetenskapen tala för att den biologiska uppbyggnaden skapade mönster för kvinnans underordning och åtskillnad mellan könen. Detta blev problematiskt för de jämlikhetssträvanden som förekom. Det var på ett sätt lättare att argumentera mot vetenskapliga argument än bibliskt gudagivna men det var inte heller lätt att förklara bort en biologisk konstruktion som verkade naturgiven och oföränderlig.
 Detta synsätt präglade väckelserörelsen och ändå dominerade kvinnorna då de i samtliga frikyrkobildningar var i majoritet i omvändelsen och bildandet.

Kan man läsa det som inte står skrivet? Kan man skriva in kvinnorna i historien? Kan man skriva det som inte står att läsa? Kan vi se konsekvenser utanför det som beskrives? Ingrid Åberg har i sin artikel Att studera kvinnor i de tidiga väckelserörelserna beskrivit hur man gång på gång fått inse att kvinnor och män inte var mer jämlika i folkrörelserna än ute i det omgivande samhället trots att rörelserna hade målsättningar och ambitioner av protest mot det omgivande samhället vilket skapat förhoppningar om en annan tingens ordning. Hon frågar sig:


”Den genushistoria som vi sett, med åtskillnadspraxis och ojämna maktrelationer, är egentligen inte ägnad att förvåna – om man inte utgår från tanken att just folkrörelserna skulle stå för ett annat mönster. Det kan vara värt att fundera över hur långt från sin samtids allmänna, djupgående värderingar varje någorlunda samhällsanpassad rörelse kan avvika. Hur ”onaturligt” kunde man i en organisation se på vad kvinnor respektive män kunde befatta sig med utan att förlora i trovärdighet?”


Ingrid Åberg beskriver hur den kvinnohistoriska forskningen hade att välja mellan att söka efter de specifika områden som kvinnorna utvecklade till sina egna - som exempel ovan kunde det vara genom syföreningar, basar och söndagsskola - eller att hålla fast vid relationerna mellan könen och då se om mönstren var lika i samhälle som i förening. Om de då inte var helt lika kan det vara en förklaring till att väckelserörelsen blev ett angeläget val för många. Det gavs i alla fall en plats att verka på, kvinnor hade viktiga uppgifter som förde budskapet vidare, de kunde tydligt se hur de ekonomiskt och praktiskt förde verksamheten framåt.

För männen innebar medlemskap i väckelserörelsen en förändring i den rådande mansrollen. Ingrid Åberg hänvisar till engelsk forskning om väckelserörelsen:


”… mannen skulle dra sig tillbaka från en syndfull värld till familjens rena atmosfär med plikt att ta ansvar för uppfostran av barnen och att investera i känslor för maka och barn. Författarna tolkar det som en feminisering av tidigare mansideal, som ett brott med 1700-talets aristokratiska och militära virilitet. Väckelserörelsen som gemensamt projekt för kvinnor och män innebar, enligt författarna, en intellektuell och känslomässig impuls som hjälpte en uppkommande klass att definiera sig själv och omvärlden på ett nytt sätt.


I den omdefinieringen ingick även en ny moralkodex, med nyckelord som självdisciplin, måttfullhet, skötsamhet. … den gav en gemensam plats för könen att mötas och den värderade sådana egenskaper högt som gynnade familjelivet.”


Med dessa frågor och utgångspunkter ville jag närma mig denna historia för att se hur mäns och kvinnors roller fördelades i väckelsen.

Nelly Hall är ett av många exempel

G


unilla Gunner har skrivit om predikanten och missionären Nelly Hall - uppburen och ifrågasatt. Hon var verksam i Sverige, Europa och USA under tiden 1882-1901. Hon reste runt i Sverige, Norge, Finland, Tyskland och USA, predikade och sjöng och blev en välkänd företrädare för folkväckelsen under slutet av 1800-talet. Kvinnor var under denna tid endast tillåtna att verka i ett begränsat antal yrken, ändå förekom ett flertal kvinnor i väckelsen och Nelly Hall är en av dem. Det ifrågasattes och diskuterades om det verkligen var förenligt med Guds ord att en kvinna, som enligt Paulus skulle tiga i församlingen, predikade offentligt. Hennes predikningar och sånger omtalades för sin fulländning och många debattörer fick backa för hennes vältalighet liksom många i väckelsens tid förundrades över alla omvända vid hennes möten. Vid en debatt om kvinnor och predikan år 1881 finns Nelly Halls inlägg citerat:


”Aposteln Petrus förklarar på pingstdagen, att profeten Joels 2:28 och följande börjat uppfyllas i och med det andedop, som då kom Guds i Jerusalem församlade söner och döttrar till del och som satte dem i stånd att med nya tungor förkunna Guds dråpeliga verk eller ”profetera”, ty Jesu vittnesbörd är profetians ande (Upp. 19:10) I 1 Kor. 14:3,4 underrättar Paulus oss om, hwad det är att profetera, då han säger: Den som profeterar, han talar för menniskor till uppbyggelse och förmaning och tröst. Den som … profeterar, han uppbygger församlingen. Enligt ap. Petrus är det således ett utmärkande tecken för det nya förbundets tid, för andeutgjutelsens tid, att söner och döttrar profetera. De af Guds Ande uppfyllda qvinnorna, icke allenast få utan de böra, enligt Guds vilja genom profetia uppbygga församlingen. Trakten efter kärleken, vinläggen eder om de andliga gåvorna, säger Paulus i 1 Kor. 14:1, dock mest att I profeteren. Så säger ock redan Moses: Gifve Gud, att allt Herrens folk profeterade.”


Nelly Hall deltog i några debatter om kvinnor och predikan men det var framförallt hennes exempel som predikant som fick betydelse för att andra kvinnor också vågade tro på sin kallelse att predika och föra väckelsen vidare. Enligt Gunner var Helgelseförbundet unikt i sin tolerans av kvinnliga predikanter, evangelister och missionärer men i samtliga samfund förekom kvinnor som predikade även om det långt in på 1900-talet var omdiskuterat och alls inte självklart eller tillåtet. Det som är gemensamt för samfunden när det gäller dessa kvinnors verksamhet är att de i sparsam grad eller inte alls nämns i historieskrivningen.

Det fanns dock en annan möjlighet för kvinnor att delta i missionsuppdraget men då fick man vara beredd att resa långt bort.


Systrarnas uppdrag i främmande land


I

Sverige bestod väckelsens församlingar till två tredjedelar av kvinnor. De blev gripna av budskapet och ville föra det vidare. Kvinnorna fann områden inom kyrkan där de fick användning för sina kunskaper i väckelsens tjänst. Allmänt ansågs att tiden var kort och att det var bråttom att rädda själar för himlen. Missionsbefallningen som Jesus formulerade strax innan han lämnade sina lärjungar uppmanade dem att gå till alla folk och göra dem till lärjungar.

Många kvinnor såg här två möjligheter att bli delaktiga i arbetet. Hon kunde känna sig kallad till missionär vilket skapade möjligheter att på nya breddgrader förkunna Guds ord utan den begränsning som den svenska gemenskapen bistod med. Den andra möjligheten var att gifta sig men en missionär vilket erbjöd i stort sett samma arbetsuppgifter men vanligtvis utan egen lön.

I boken Ännu en syster till Afrika synliggör Karin Sarja 33 kvinnor som reste till Natal och Zululand kring sekelskiftet. Hon visar hur de blev pionjärer inom missionsarbetet, de predikade i byarna, organiserade församlingar, bedrev undervisning och startade sjukvård. Deras insatser fick stor betydelse för hur missionen levde vidare. De fick inte dela ut nattvarden eller döpa och inte heller vara med i de organ som styrde missionsinsatserna. De nämndes som hustrur eller medhjälpare till en riktig missionär. läs man, trots att de ofta utförde samma arbete som männen. Karin Sarja visar i statistik att även på missionsfälten stod sig fördelningen två tredjedelar kvinnor medan historieskrivningen visat oss missionen i form av en manlig predikant i vit kostym och hatt.


Väckelsehistoria skrevs genom att kvinnor och män i praktiskt handlande omsatte bibelordet här är icke kvinna eller man. När kvinnor kom hem från missionsfälten ställde de den oundvikliga frågan varför de fick predika för kvinnor och män i Afrika men inte i Sverige? På många sätt blev dessa kvinnor vägröjare för de kvinnor som senare kom att bli präster och pastorer trots massivt motstånd under många årtionden.

Väckelsen genom tiderna – en översikt


V


äckelse är ett vitt begrepp vilket förekommit i många tider som en förnyande rörelse i protest mot en religion som stelnat i sin form och blivit alltför lierad med maktens struktur. Den kristna kyrkan började som en väckelserörelse inom judendomen. När den på 300-talet den accepterade statsreligionen av kejsaren uppkom nya rörelser som protesterade mot den gudstjänstordning som alltför lik den kejserliga förtog innerlighet och känsla i andligheten.

Klosterrörelsen under medeltiden stod för en vilja till avskildhet och fördjupning i tron i protest mot materiell välfärd och frestelser. Kyrkans delning i en romersk-katolsk och grekisk-ortodox kan också ses som väckelserörelser där olika traditioner fann egna vägar till förnyelse. Luthers försök till reformation av den romerskstyrda kyrkan, Calvins predikande och Zwinglis förkunnelse om bättring var föregångare till de väckelserörelser som i början på 1700-talet växte fram i England och Tyskland i form av pietism och herrnhutism. Båda dessa rörelser betonade den personliga avgörelsen. Inom delar av denna väckelse fanns en betoning av blodets betydelse som försoningsoffer och man värdesatte att själv kunna läsa Bibeln, i sann luthersk anda. Vid denna läsning var det några som ifrågasatte kyrkans vedertagna tolkning bland annat av dopet, nattvarden och det allmänna prästadömet.

En baptistisk strömning ute i Europa fick efterföljare i Sverige och blev en del av 1800-talets stora väckelse och protest mot den lutherska statskyrkan. Denna kyrka hade lagt grunden för en stor bibelkännedom bland svenska folket genom konfirmationsundervisning som sedan följdes upp med husförhören men också genom att man tidigt tog initiativ till läsinlärning i enkla skolor där klockaren var lärare. Konventikelplakatet från 1726 förbjöd enskilda sammankomster med bibelläsning och bön, trots att kyrkan pläderade för att husbonden skulle hålla andakter med sitt husfolk för att underhålla kunskapen. Bland de som bröt mot denna lag kom 1800-talets väckelse att spira, först inom kyrkan, men särskilt baptisterna ifrågasatte kyrkans lära så hårt att det blev svårt att stå kvar i leden när det 1860 blev möjligt att lämna kyrkan.


Kyrka och väckelse i Härnösands stift 1840 - omkring 1880 ger i Martin Gidlunds ord en bild av inom- och utomkyrklig väckelse som startade i Medelpad i början av 1840 med influenser från Ångermanland och Hälsingland.
 Medelpad blev från mitten av seklet mer och mer industrialiserat vilket ökade standarden och minskade andelen fattiga och egendomslösa. Det skapades också en rörlighet som kom att bli förutsättningen för väckelsens spridning. Tidigt fanns läsargrupper i Sundsvall och på landsbygden. Mycket beroende på hur prästerna mötte dessa grupper stannade väckelsen inom kyrkan eller bildade egna församlingar.
 När det handlade om baptistiska grupper gavs olika versioner om hur de bemöttes: hård förföljelse eller bara kärleksfullt tillrättavisande. Gidlund tonar ner konflikten medan baptisternas 100-årsbok Svensk baptism genom 100 år talar om böter, stenkastning och utfrysning ur bygemenskapen.
 I min studie av väckelsen i Ljustorp 1850-1880 kunde jag finna källor som talade om den hårdförare behandlingen.


I skriften Uppgift å de religiösa föreningar i Sundsvall och dess omnejd 1879 kan vi läsa i ett tal av de båda prästerna O Modin och J P Linde att det fanns en mot kyrkan kritisk grupp i Brödra- och nattvardsföreningarna som bildats 1876 eller 1877:


”Utan att hava utgått ur statskyrkan, sammanslutit sig till ett särskilt separatistsamfund med egen af föreningen vald styrelse samt egna lärare, hvilka, utan att vara ordentligt ordinerade, icke blott predika utan äfven förvalta sakramentena, namneligen nattvarden, som blott begås inom det slutna samfundet, men icke inom statskyrkan, hvars lärosatser i flera vigtiga delar samt församlingsordning i allmänhet af föreningens medlemmar klandras och ogillas … dess medlemmars sträfvande synes mera gå ut på att omstörta och förkasta det bestående inom kyrkan …”


När de båda prästerna i denna skrift försöker se om de religiösa föreningarna har någon skuld i de oroligheter som bröt ut i maj 1879 och blev till Sundsvallsstrejken så drar de slutsatsen:


”i själva tendensen eller den religiösa riktningen hos dessa föreningar ligger ett till ringaktande eller upphävande af bestående ordning … har man nämligen på det religiösa och kyrkliga området småningom vant sig vid laglöshet och lärt sig att betrakta myndigheterna och lagstadgade inrättningar som ett obehörigt intrång på den individuella friheten … så följer däraf en benägenhet att äfven uppträda med sjelfsvåld.”


Prästerna ville inte hävda att avsikten varit att uppmuntra strejken men att det hade ett samband.

I Sättna banade baptisterna väg genom sin kritik av kyrkans dopsyn och församlingssyn. Den första gruppen som bildades i Högsjö berättar i sina skrifter om hårda motsättningar med kyrkoherde och kyrka.
 I Sättna baptistförsamlings 25-årsjubileumsskrift nämndes att man varit förföljda men det angavs inte hur.
 Gruppen vid Flatamons kapell var löst knuten till Helgelseförbundet. Man valde en mellanväg då man stod kvar som medlemmar i kyrkan men ordnade egna läsarmöten och enskilda nattvardsgångar i kapellet på Flatamon. När Gårdtjärns missionsförsamling bildades 1908 nämndes aldrig något om meningsutbyte med kyrkan.


Sättna socken


S


ättna socken genomgick samma förändring under1800-talet som hela det övriga Sverige. Det skiftade från agrart feodalsamhälle till en industrination där jordbruket miste sin roll som huvudnäring. Under den tidsperiod som denna uppsats behandlar minskade andelen sysselsatta i jordbruk från 80 % av befolkningen år 1850 till 55 % år 1900. Fram till 1940 sjönk andelen till 23 % av befolkningen sysselsatta i jordbruk. Detta gällde länet i stort och Sättna hade med sin närhet till utkomstmöjligheterna i Sundsvall en något lägre procentsats.
 Om befolkningen på landsbygden i länet sammanfattar Harald Wik:

”Liksom i Sverige i övrigt hade grupperna backstugusittare och inhysefolk ökat i Västernorrland under de närmast föregående årtiondena, och de sätter nu sina spår i statistiken. År 1845 svarade i Västernorrland mot 6 733 bönder, 4 374 torpare, 15 599 drängar, bondsöner m.fl. samt 1 815 backstugu- och inhysefolk. I dessa poster är icke kvinnor och barn medräknade. Proletariseringen av jordbruksbefolkningen är tydlig även i vårt län.”


Detta citat berättar dels om befolkningsföredelningen men också i vad mån kvinnors villkor och del i samhällsbygget noterades på offentlig nivå.

Flera viktiga lagar tillkom eller ändrades, lagar som visade på samhällsförändringar som var på gång. I boken 1800-talets associationer skriver Torkel Jansson om de områden där dessa förändringar yttrar sig: i religiös förnyelse, ändrat förhållande mellan stat och kommun, bildningssträvanden, näringslivets förändring från skråväsende till kapitalism, kvinnans emancipation.


Sättnas befolkning bestod 1890 av 2065 personer fördelade på självägande bönder, torpare, skomakare, handlande, värdshusägare, arbetare, piga, dräng, änka, födorådstagare, m.fl.
 Sättna socken ligger en och en halv mil från Sundsvall och hade vid denna tid fått se att en del av befolkningen begav sig mot industrin vid kusten. Skogarna såldes till skogsbolagen för låga köpeskillingar vilket skapade stor misstro mot dessa då man senare insåg vilket värde de hade för industri och välfärd. Flottningen av timmer från dessa skogar blev omfattande i Sättnaåns strömmar ner till Sundsvall. Vid Sättnaåns strand i Norafors etablerades järnbruk på 1830-talet. Ett hundratal människor hade sin utkomst här fram till en bit in på 1880-talet.


I sockenstämmo- kyrkostämmo- och kyrkorådsprotokoll från 1829 och fram till 1870 ges en bild av vilka frågor som var viktiga och aktuella för människor. Sockenstämman, fram till 1862, handlade mycket om skolan och hur man bäst ordnade med den så att alla byar fick åtminstone några månader vardera av undervisning. Senare delen av seklet bildades ett särskilt skolråd som hade hand om skolfrågorna. Man byggde skolhus och anställde fler och utbildade lärare.

Stämman beslutade om fattigvården och hur de som inte klarade sitt eget uppehälle fick bistånd ur sockenförrådet, ackorderades ut eller skickades på sockengång. Kyrkostämman hade under senare delen av seklet mest formen av låneinstitution. En stor del av kyrkokassan lånades ut mot borgensåtagande eller inteckning i fastigheterna vilket betydde att det bara var de som redan var välbärgade som kunde låna. De hade också säte i stämma och kyrkoråd. Varje stämma handlade om någon som inte betalt ränta, i några fall gick fallet till lagsökning. Kyrkans renovering och huruvida man skulle kosta på en bättre orgel och anställa en kunnig orgelspelare var en fråga som behandlades på åtskilliga stämmor.


Kyrkorådsprotokollen visar att kyrkorådet framförallt var ett sedlighetsbevakande organ där man tog upp en rad fall av osämja i familjerna, brutal misshandel och kvinnor som rymt hemifrån sina våldsamma män. Kyrkorådet kallade in den drabbade, den som var anklagad för bråket och vittnen i form av familj och grannar. I en del fall blev det förlikning och ett löfte om bättring men följden kunde också bli rekommenderad skilsmässa, utestängning från nattvarden eller att det hela lämnades över till tinget för rättegång och eventuell dom. Genomgående var det bruket av starka drycker som förklarade våldsamheterna.
 Vid kyrkoråd 4 november 1832 höll dåvarande komminister i Sättna Johan Ångström en lång predikan för kyrkorådets ledamöter, församlingens sexmän som var ung. rotemästare, en grupp bestående av sex män som var ordningsmän för upprätthållande av kyrktukten, och byåldersmännen:


”Om alla brännvinspannor blifva förstörda gör de visserligen Mörkrets förste i hans regering den allra största skada. Det är visserligen sant, att intet af det som Gud berett till vår nytta och glädje är syndigt och förstörande om det inte missbruks. Brännvinet tyckes dock inte vara uppfunnet av någon människovän, men blir dock mindre förstörande för kropp och själ om det brukas måttligt och i frid. Dock när vi föreställa oss alla tårar, som gjutas på jorden av föräldrar som kvida och jämra sig öfver olyckliga barn, makars som misshandlas, af barn som nakne och husville måste vid andras dörrar stilla sin hunger och söka det bröd, som deras fader på krogen och i liderliga sällskaper så gudlöst förstört … hur många är det icke som hjärtligt önskar att brännvinet aldrig vore känt.”


Detta blev nykterhetsrörelsens starkaste drivkraft när den bildades som en reaktion på detta förhållande i bygden. Men det dröjde till 1880-talet innan det blev verklighet i Sättna.

Byn Gårdtjärn med omnejd


G


årdtjärn, Lövsätt, Nora och Västansjö blev upptagningsområdet för församlingens bildande och verksamhet. Vid genomgång av skattelängder för åren 1890, 1895, 1900, 1906 och 1910 framgick att befolkningen var stabilt kring 250 i själva byn. År 1915 ändrades byindelningen i mantalslängdens uppdelning något så att jämförelsetalen inte stämmer. I skattelängden skilde man på män och kvinnor som skulle betala mantalspeng och de av någon orsak befriade, de under 18 år och de som betecknades som fattiga. Andelen fattiga sjönk markant under åren 1895-1910, en minskning som bestod i att gamla människor, som var medellösa, dött.


Att beskriva livet i byn kring sekelskiftet ligger utanför denna uppsats ambition, men med hjälp av minnesbilder, foton och allmän litteratur om landsbygden vid denna tid, kan vi göra oss en bild av en lantlig idyll med hårt arbete för uppehället, skiftena kring gårdarna var inhägnade, djuren betade fritt på vägar och dikesrenar, hagar och allmänningar vid berg och sjön. Flera kvarnar var i drift liksom sågen och en vadmalsstampen vid nuvarande Stampen. Affär fanns kring 1900 i nuvarande missionshuset senare eller eventuellt samtidigt fanns en affär i korsningen mot Nora.

En skiftesreform hade genomförts i början av 1800-talet då flera gårdar flyttats ut från bykärnan, några fastigheter så långt som 7 km bort, till Storbränna. Ett system med torp som var underställda hemman var fortfarande i funktion. De som arrenderade eller fått friköpa torpet gjorde dagsverken hos hemmansägaren, torparen hade också rätt att efter vederbörligt tillstånd ta ved och virke till husbehov. Gemensamhetsanläggningar fanns det flera som var i bruk som lertag, grustag, rätt till sjöslåtter, bete för egna kor på allmänning. Väghållning skedde efter uppgjort schema, man plogade en bit var i bestämd ordning. Dessa gemensamhetsbruk omfattade enbart de som ägde hemman, fastighet med större areal än 5 tunnland. Skola med varannandagsläsning fanns i byn liksom i Västansjö, Nora, Storbränna, i Bjärme och Kovland som också var centralort och låg mitt i korsvägen. Där fanns flera affärer, caféer, gästgiveri. Det fanns dansbanor i byarna, de som var i bruk i början på 1900 var Bruddalsbanan, Bjärmebanan och lokalen Odeon i Kovland (vid korsning väg 86 och Viljansvägen).


Redovisning


Den baptistiska väckelsen i Sättna

S


ättna socken gränsar i norr och väst till Indal. Indalsälven utgör inte den naturliga gränsen. I verkligheten är de byar som ligger söder om älven i släkter och verksamhet nära förbundna med Sättna. I en historieskrivning i samband med Indals baptistförsamlings 50-årsjubileum 1910 skriver författaren:


”Här i Indal som på många andra ställen i vårt land var det mörker och död på det andliga området till i början av 1850-talet. Synd och ogudaktighet, otro, fördommar och vidskepelse härskade överallt. Då tidens namnkristna voro hårt fjättrade, med fördomars band och bojor. Någon sant troende person eller någon andlig rörelse kände man icke till här vid ovan nämnda tid …

De så kallade läsarna betraktades så som farliga villoandar, särskilt sådana som lät döpa om sig, en sådan handling var höjden av villfarelse.”


När väckelsen började i Högsjö by 1855 hade den under många år framåt sin hemvist i J P Dahlins hus, Indals socken men gångavstånd till Sättna. Första dopet förrättades 1858 i Högsjösjön då två kvinnor döptes, båda namngivna i historiken från 1910. En församling bildades där 1860 av tretton troende personer. Ur 50-årsskriften kan vi läsa


”På 1860- och 70-talet hade vi egna lärarinnor för vardagsskolan orsaken därtill var den, att vi ej ville våra barn skulle läsa katekesen eller konfirmeras, medan det var en lära som inte kunde läras av bibeln vilken nu hade blivit vårt älsklingsämne och lärobok det har dock sedan dess gått därhän att dessa snart våra femtioåriga önskemål genom lagstiftning kommit till heders. Tack vare Herrens ledning.”


Därefter följer en uppräkning av de sju kvinnor och en man som tjänstgjort som lärare. Historiken berättar om stenkastning, fördömande predikningar i kyrkan samt om ett läsarmöte i Harvom där prosten Svedberg, adjunkt Svedberg, kronlänsman E Boström samt inspektor Lagergren, Kårsta besökte mötet och anklagade predikanten och de deltagande för lagbrott vilket de skulle få böta för om de inte genast avlägsnade sig. En bondson, handelsbiträde i Sundsvall, på besök hos sin mamma vågade säga ifrån att detta var bara tomma hot, han hade varit med på många sådana här möten och likadana hot i Sundsvall och det hade aldrig blivit något av med böterna. Folket vågade då stanna och debattera frågan. Inspektor Lagergren gav order om hästskjuts för predikanten Hamrén till sockengränsen men kronolänsman Boström:


”som var en klipsk herre överträffade även den här gången sina vänner i det han ordnade om saken så att Hamrén blev kvar i Harvom och inspektor Lagergren fick ta sin häst och åka hem i oförrättat ärende.”


Söndagen därefter predikade prosten i kyrkan. Falska kristna och dess profeter blev hårt åtgångna. Han bad i sin bön att han ej måtte leva då läseriets villfarelse kommit in i hans församling, han läste upp konventikelplakatet och hotade med böter från femtio till hundra daler silvermynt. Den som inte hade pengar att betala böter med skulle sitta i fängelse på vatten och bröd. Senare på hösten dog prosten …
 Jag har inte kunnat hitta om någon verkligen bötfälldes. I kyrkböckerna står det markerat om de var baptister eller ibland benämnda vederdöpare.


I Nora bildades 1875 ännu en baptistförsamling. Norafors järnbruk hade varit en viktig arbetsgivare i byn. 1872 förstörde vårfloden en stor del av dammarna till vattenkraften men fram till 1883 var bruket till viss del i drift. Det bodde relativt mycket folk i Norafors, flesta hade kommit inflyttade från andra orter i landet. Väckelsen var stark på 1870-talet och församlingens matrikelbok visar att man vid bildandet var 11 personer för att år 1890 varit totalt 71 anslutna kortare eller längre tid. Av dessa 71 var 45 kvinnor. Man hade sin församlingsplats hos Norbergs i Nora där man träffades sista lördagskvällen varje månad för bön samt första söndagen i månaden för brödsbrytelse. Dop förrättades vid minst tolv tillfällen i Norasjön och man hade troligen söndagsskola under en tid. Det var stor rörelse i församlingen, många uteslöts efter kort tid. Det var stridigheter om olika lärofrågor, en strid som handlade om hur sträng församlingstukten skulle vara och för vilka synder man borde bli utesluten. Många flyttade därifrån kring år1889 beroende på att bruket lagts ner eller minskat sin verksamhet. De flesta flyttade ner till industrisamhällen vid kusten. Redan 1912 hade avflyttningen och stigande ålder gjort att församlingen upphörde.


Sättna baptistförsamling bildades 1889 och tog emot de medlemmar som fanns kvar i Nora. Vid bildandet var 8 personer samlade i Hallbergs hem i Östanå. Verksamheten den första tiden var förlagd till Östanå hos N P Öhlén, 1890 tas beslut om att hyra lokal i Tösta. I den skrift som John Borg författat till församlingens 25-årsjubileum beskrivs bakgrunden till väckelsen vara de söndagsskolor drivits sedan tidigare. Här nämns först Sara Magnusson, Björn-Sara eller Jörg-Sara, som i sin ungdom höll söndagsskola: ”Den stora stenen vid hennes hem vittnar om hur Björn-Sara framställde för dem Guds kärlek genom Jesus Kristus.” Skollärarinnor Anna Löv och Jenny Kolmstedt hade hållit söndagsskola i Flata och i Östanå redan från 1870. Även i grannbyn Solum ska Nils Sundin/Sundgren och hans hustru Kristina haft söndagsskola:


”genom deras vittnesbörd och nitälskan om själens frälsning öppnades många hjärtan.”


Baptistförsamlingen angav i sin målsättning att man ville befordra nykterhet, sedlighet och gudsfruktan. En kort tid efter bildandet beslutade församlingen att ta initiativ till att bilda nykterhetslogen Hoppets Här vars målsättning var att motverka dryckenskapen. De hade en egen styrelse bestående av minst 7 och högst 11 personer. Denna förening samverkade man med under de närmaste åren, man hyrde lokal tillsammans och när det blev dags för kapellbygge uppfördes det gemensamt. Hoppets Här blev på 1910-talet anklagade av baptisterna för att bedriva lekstuga i kapellet vilket medförde att Hoppets Här flyttade sin verksamhet till Flatamons kapell.


Sättna baptistförsamling växte från 8 till 20 medlemmar 1899, det fanns 37 inskrivna år 1909 och medlemstalet nådde sin topp år 1924 då matrikeln omfattade 68 personer. Under dessa år var kvinnorna två tredjedelar av antalet. Till styrelsen valdes män utom till kassörssysslan som en del år handhades av en kvinna. Församlingen bildade en Femöresförening som samlade in pengar till missionen, det var syföreningsmöten varje månad vilket man turades om att bjud in till. Söndagsskola hölls i Betaniakapellet samt i Östanå och Oxta.
 Vid 25-årsjubiléet år 1914 skrev John Borg:


”vissa tider har församlingen känt av yttre våldsamt motstånd och förföljelse samt inre stridigheter och partiväsende. Under prövningstiden har avfall, tröghet och en känsla av den ytterst ringa förmåga drabbat oss … Men så har vi sett uppå och framåt och fattat mod.”


Samme Borg har också sett att kvinnorna tagit stor del i församlingens verksamhet:


”Det är ej vår avsigt att förbigå alla dem som under den gångna tiden kärleksfullt och villigt tjänat vid våra fester och möten med herbergerande och alla de omsorger som kommit på våra systrars lott att bära för verksamheten. Ofta har de fått försaka den gemensamma uppbyggelsen och i stället söka den vid köksspiseln och värdinnebestyren i medvetandet att de varit skaffare av Guds mångfaldiga nådegåvor i såväl andligt som lekamligt. Men vi ha så litet av deras gärning skrivet i våra protokoll och nämnandet av några namn skulle ske på bekostnad av de övrigas. Vi tro förvisso att därom är så mycket mer skrivet i hans bok, som förklarar att ej ens en bägare kallt vatten givet för hans namn av lärjunge skall förbli olönt, och på den dagen då de som tjänat vid ”trossen” skola kallas fram för att skifta byte, skola helt säkert många de yttersta bliva de främsta.”


Byggnadssällskapet Betania var en särskild förening för själva kapellbyggnaden. Efter flera turer med köp av tomt och återköp så bestämde sig församlingen och köpte en fastighet/ tomt av Anders Erik Andersson och hans hustru Anna Märta f Zetterberg för 200 kronor. Detta par var vid denna tid handlare i Gårdtjärn i det hus som 1911 blir Missionshuset. Kapellet byggdes 1897 gemensamt med Hoppets Här vilket förklarade varför man har en särskild förening för husets drift.


”De båda korporationerna förfoga varannan vecka över lokalen, baptisterna mer än Hoppets här då man har en livligare verksamhet men intet knot häröver sports.”


Denna förening ombildades 1959 då baptistförsamlingen övertog ägandet. Föreningen ägde också en lokal i Västansjö (Blåbandstomten/ Ebeneserkapellet i Västansjö) vilket såldes 1961 sedan det varit uthyrt till militären i många år.


Flatamons kapell

Bild: Grupp vid Flatamons kapell år 1917 eller 1918. I första raden, nummer sex från höger, Matilda Persson.




E


fter väg 86 strax före Prästtjärnen finns Flatamons kapell. Det byggdes kring sekelskiftet av Wallin och hans hustru Cecilia. Wallins ägde flera egendomar i Sättna och var något av en mönstergård i drift och utseende. Cecilia var den som ansågs bestämma i huset. Om båda blev väckta eller om bara Cecilia Wallin var berörd vet vi inte. Ett stort hus med en lägenhet för vaktmästare eller talare uppfördes. Församlingen var löst knuten till Helgelseförbundet men efterforskningar i deras arkiv innehåller endast två noteringar om Sättna missionsförening/ungdomsförening. År 1936 antecknades att föreningen hade 20 medlemmar och att föreståndaren var Sigfrid Larsson. Därefter finns en notering år 1950 då det antecknats att föreningen borde strykas då ingen verksamhet längre existerade. Huset användes även en tid som skollokal
.

Vi vet av fotografier och berättelser att det fanns en ungdomsförening med namnet Syskonringen som var aktiv 1910. Söndagsskolan som ordnades i kapellet har många berättat om. Man hade evangelister anställda för kortare eller längre perioder, samtliga kvinnor och de bodde då hos Wallins. Cecilia Wallin satt på en bestämd plats i kapellet där evangelisten värmt ett fårskinn för henne. Det kan väl tolkas som att hon och maken var tongivande, både i ekonomiskt hänseende och i planering av verksamheten. I berättelserna är det alltid hon som nämns. En bild från 1918 visade ett femtiotal personer som ställt upp sig i samband med en festlighet av något slag. Mitt i bilden sitter fru Wallin och bredvid henne evangelisten Matilda Persson. Det har inte gått att se om denna evangelist var knuten till något samfund. Det troliga är att hon var en av många predikanter som arbetade i församlingarna utan mer utbildning är en evangelistkurs. Ännu en kvinna som nämndes verksam som evangelist och i söndagsskolan under 1920- och 30-talet var Stina Persson, troligen syster till Matilda Persson. Efter paret Wallin var Anders Olov Öhlén den som höll i ledningen för verksamheten. Genom släktskap med medlemmar i Gårdtjärn och att några från Flatamon flyttat över till Gårdtjärn blev det naturligt med ett visst samarbete mellan dessa båda kapell. I kvarlåtenskap efter Öhlén fanns en stor samling litteratur som visade att de följde Helgelse-förbundets verksamhet både inom Sverige och missionen utomlands.


Verksamheten i kapellet var väckelsemöten, fester, missionsföredrag med bildvisning och söndagsskola. Flera personer har berättat om söndagsskollärarna, alltid kvinnor. De minns deras bilder och berättelser och berättar om söndagsskolans julfest då julspel och kaffekalas var en höjdpunkt för både små och stora. Nykterhetsrörelsen hade en del sammankomster i kapellet. År 1905 var Flatamons kapell slutstation för en demonstration för nykterhet. Den loge som bildades i Östanå 1896, Hoppets Här, hade lokal i Kovland men flyttade sin verksamhet på 1910-talet.


Kapellet var i bruk till 1941. Frälsningsarmén hade möten med horn- och strängmusik på 30- och i början av 40-talet. Huset och även en del av verksamheten överläts till pingstförsamlingen i Sundsvall för att sedan bli snickeri någon gång på 40-talet. Idag ägs fastigheten Flata 1:7 /kapellet av Bo Sikström. Fastigheten med beteckningen Flata 1:7 byggdes på en jordbruksfastighet vilket gör att bygglov aldrig behövdes. Kommunens fastighetskontor har ingen uppgift om när huset byggdes. I Lantmäteriets arkiv i Härnösand finns lagfartshandlingar som kan ange byggår.

Det finns inte många spår kvar av väckelsen i Flatamons kapell då inga protokoll eller andra handlingar har kunnat hittas. Spåren leder till Cecilia Wallins efterlevande men där är det i dagsläget stopp på efterforskningarna.


Logen Nordpolsstjärnan

Logen Nordpolstjärnan bildades i februari 1904 och hade en fantastisk start. Redan i april passerade man 100 medlemmar, den hundrade medlemmen fick en minnesgåva. Föreningen hade sina möten i Sågbyggnaden vid Stampen. Lokalen hyrdes av Wallin i Flata som ägde huset och sågen. Vid denna tid eller strax därefter byggdes här ett gemensamt kraftverk för byn. Wides garnaffär hade en vadmalsstamp en bit uppströms forsen så Stampen var något av en samlingsplats i byn.


Logen hade möten varannan söndagskväll med program som enligt protokollen bestod av val och ceremonier. Varje kvartal valdes nya funktionärer. Program i övrigt var högläsning, diskussionsfrågor som rörde nykterhetssträvanden, underhållning av en av medlemmarna, korg- och paketauktion, vy- och brevafton Regelbundet och ofta hade man fester till vilket det valdes stora kommittéer för förberedelserna. Musik och talare ordnades till dessa fester. Det berättas att A P Tjernberg skulle till Wallins i Flata för att betala ett antal dörrar som snickeriet tillverkat för Tors lokal. Cecilia Wallin som nämns ovan vid Flatamons kapell ville inte ta emot pengarna då hon benämnde dem syndapengar då de ju kommit in i samband med den syndiga dansen på Tor. Tjernberg blev arg och stoppade tillbaka pengarna och ska ha sagt

”Du behöver inte ta emot några syndpengar bara jag får ett kvitto på att dörrarna är betalda”


Detta citat berättar för oss att dans anordnades och att de väckta var stränga i sin moralbedömning.

Till de olika befattningarna valdes bland männen i första hand, undantagsvis kunde en kvinna väljas till sekreterare. Detta blev allt vanligare då de skrev tydligare och bättre protokoll. En sjukbesökskommitté bestod av kvinnor medan den besökskommitté som hade i uppdrag att söka upp de som brutit sitt nykterhetslöfte bestod av de äldre, kanske mer ansedda, männen. De kommittéer som skulle förbereda festerna bestod vanligen av lika många män som kvinnor. Representantskap till distriktsorganisationens årsmöte var män. Medlemsavgiften var olika beroende på kön, 25 öre för kvinnor och 50 öre för män. Vid en medlems avflyttning fick de en avskedsgåva. Om en manlig medlem flyttade köptes en gåva för 10 kronor medan gåvan fick kosta 5 kronor då en kvinna lämnade logen.

Efter något år bildades en särskild byggnadsförening som under 1905 uppförde lokalen Tor på Lötbacken i Gårdtjärn. Logen bidrog med inventarier och inredning men fick till en början betala hyra. Sedan övergick man till att ordna basar till förmån för Tor. Flera demonstationer för nykterhet ordnades, en beskrevs noggrant med avmarsch klockan 08.00 från Gårdtjärn till Bjärme, sedan till kyrkan för högmässa och därefter festligheter på Flatamons kapell.


Uteslutningarna började efter det första halvåret. Orsakerna till uteslutningarna skiftade. En besöksgrupp utsågs att tala tillrätta den som brutit sitt nykterhetslöfte. Om man då insåg sina fel blev man utesluten men med möjlighet att komma tillbaka om ett antal veckor eller månader. Den som inte ville ta varning blev utesluten för allt framtid. Det har dock berättats att en del tongivande och ekonomiskt starka medlemmar inte blev uteslutna.


Det fanns loger i Kovland på lokalen Odeon och Hoppets Här i Betania, i Högsjö, Strömås, Östanå, Nora och Flata/Byn. Den föreningen kan ha haft sin hemvist i Flatamons kapell liksom Hoppets Här hörde hemma i Betaniakapellet i Kovland, se ovan.


Missionshuset i Gårdtjärn


På rullstensåsen i Gårdtjärn står ett gråblått hus med en diskret text Missionshuset. På en timmervägg inne i huset kan vi läsa tidningssidor från 1879 då huset var affär alldeles vid landsvägen. I P O Enqvists bok Lewis resa nämner han om väckelse efter Norrlandskusten under 1906 och 1907 och att den skulle ha berört både baptist- och missionsförsamlingar.
 En del av denna väckelse hade nått Gårdtjärn och möten hölls i nykterhetslogens lokal Tor. Detta får till följd att en grupp om 17 personer i februari 1908 bildar Sättna Missionsförening. De sitter i Tors lokal på Lötbacken i Gårdtjärn, de flesta av de församlade är också medlemmar i nykterhetslogen. De är en brokig samling, från hemmansägaren med kvarn, piga och dräng till den ensamstående kvinnan med två små söner som bara ryktet vet vilka olika fäder de har. Märta Boström och Anna-Märta Andersson som nämndes i inledningen sitter med vid detta bord.

De sitter alla vid samma bord, de lyssnar till föredraget över Johannes 10:9: Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete”, de beslutar sedan att bilda en kristen församling med namnet Sättna Missionsförsamling. Anna Märta Andersson hyr efter något år ut sitt stora hus till missionsförsamlingen, efter ytterligare något år kan församlingen köpa huset medan Anna Märta bor kvar och sköter städningen för 10 kronor per år.


Sättna Missionsförening

Bildande och bakgrund


I protokollsboken från 1908 står det att det varit väckelse i byn under hösten 1907 då många kommit till tro. Evangelist Efraim Nilsson från Liden och Aron Larsson från Ljustorp hade predikat omvändelse. Av dessa två vet vi en del om Nilsson men i stort sett inget om Larsson.


I Liden fanns det en stor församling ansluten till Svenska Missionsförbundet bildad redan 1885. 1907 var de 40 medlemmar med en omfattande verksamhet och ordinarie pastor anställd vilken då troligen var Efraim Nilsson. De hade eget kapell sedan några år. Just året 1907 har församlingen i Liden en rekordstor omslutning i sin kassa, nära dubbelt jämfört med året före. 1909 startar de en söndagsskola med 8 barn.
 Från denna församling kom denne Efraim Nilsson han till Gårdtjärn, kallad av någon till Tors lokal där väckelsemöten hölls och många blev troende. Ytterligare två predikanter nämndes, M Johansson och Backeling. vilka fanns i Sundsvalls Missionsförsamling som predikanter/ tillfälliga besökare vid denna tid. Det framgår inte om de var med och hjälpte till med själva bildandet.

Den 23 februari samlades några troende i Tors lokal för att samtala om församlingsbildning under ledning av magister Joh. Hellström:


”för att såsom levande stenar uppbyggas till ett levande hus, en byggnad i Herren, och på detta sätt bliva en Herrens tjänarinna, sörjande för varandras, men och verka för att vinna fler för honom.”


De var sammanlagt 17 personer som tecknade sig som medlemmar denna första dag. Det föreföll vara en naturlig ordning från den högste till den lägste, först kom hemmansägaren och kvarnägaren Tjernberg och bland de sista den ensamstående modern Märta Boström. Den äldsta var född 1842 och den yngsta år 1893, de var mellan 15 och 76 år gamla. Spelmannen Petter Bergström som hittills spelat med sin fiol på alla danser fanns med liksom de två unga flickorna Frida 15 år och Erika, 19 år, döttrar till sockenlappen Näsberg. Av dessa 17 var 13 kvinnor. Vid styrelsevalet hade ännu en man tillkommit. Styrelsen kom att bestå av 5 män och 1 kvinna som blev sekreterare. Till revisorer valdes två kvinnor.


Stadgar


De handskrivna stadgarna antogs vid föreningens enskilda möte 12 april 1908, knappt två månader efter bildandet. Föreningen skrevs då som Gårdtjärns missionsförening trots att det i protokollet stod Sättna missionsförening. Ur § 2 kan vi läsa:


”Föreningens ändamål är att såsom en Guds församling i överensstämmelse med den heliga skrift i lefvande tro på Kristus och broderlig gemenskap verka för de kristnas sammanfogande till ett i Herren, för sina medlemmars gemensamma uppbyggelse, inbördes vård och hjälp samt för själars frälsning och Guds namns förhärligande i öfrigt.”


Det var till en broderlig gemenskap som både bröder och systrar inbjöds. I stadgarna fastslogs att den som trodde på Gud och ville vandra värdigt hans vägar var välkommen som medlem men att föreningen ägde i varje enskilt fall att pröva om någon förverkat sitt medlemskap och i så fall utesluta denne. Varje medlem skulle erlägga en kvartalsavgift som till sin storlek bestämdes av medlemmen själv. Det slogs också fast att en medlem hade en röst men att den måste avläggas personligen. I formuleringen kring ordförandeposten förutsattes att det var en man.


Det fanns även en tryckt upplaga av stadgarna som delvis såg annorlunda ut. Namnet var här Friförsamlingen Sättna missionsförening och en del paragrafer var mer detaljerat skrivna särskilt när det gällde inträdet i föreningen. Vid § 10 skrevs om beslut och överläggning:


”att varje medlem som fyllt 18 år var röstberättigad och tillägges att val helst skedde med slutna sedlar.”

När det gällde uteslutning står det i paragraf 8:


”bör han enligt Herrens ord och det apostoliska föredömet varda föremål för kärleksfull tillrättavisning samt, om han i sin synd framhärdar, ur församlingen uteslutas. Dock må han i församlingen återupptagas, om han ändrar sitt sinne.”


Återigen skrevs formuleringen han som en självklar benämning på en medlem. Svenska Missionsförbundet antog 1909 nya normalstadgar och mycket talar för att det är dessa nya stadgar som antogs i Gårdtjärn.


Den första tidens verksamhet


Nästa möte hölls i april och då kom det till 6 nya medlemmar, flera av dem kom från Flata och kan ha varit med vid Flatamons kapell tidigare. Vid ett möte några veckor senare verkställdes den första uteslutningen, de två yngsta flickorna uteslöts utan att någon orsak anges, en ny medlem togs in. Man valde en sjukkommitté med 2 kvinnor och 2 män. Vid ett möte i maj hälsades 4 nya medlemmar välkomna samtidigt som ännu en uteslutning verkställdes, det var vice ordförande som fick lämna gemenskapen. Här började planer på festerna som kom att bli till en återkommande verksamhet. Man behövde köpa två dussin kaffekoppar, gardiner och Johan Åslund fick i uppdrag att snickra sittbockar. Det valdes en kommitté som fick fria händer att ordna med festen.

En fest i form av midsommarvaka ordnades på Edströms Lillberget och programmet skulle då vara kaffedrickning med smörgåsar, mycket sång och musik samt läsning. Det står lite beskrivet i vad mån man samlades regelbundet. Under det första året uteslöts ännu medlem (man) för dålig karaktär och dåligt uppförande mot församlingen. När första året är slut fanns 25 medlemmar kvar i förteckningen.

På ettårsdagen av församlingens bildande uteslöts två medlemmar och en begärde utträde. Man började rikta blickarna utåt då man dels ordnade en fest till förmån för Missionsförbundets inre mission och senare anslöt sig till Sundsvalls Ansgariiförening som var en sammanslutning av missionsförsamlingar i Sundsvallsområdet. Under detta år talade man om at hyra av fru Andersson för 50 kronor per år men det framgår inte om så skedde. Anna Märta Andersson hade tagit på sig städningen av lokalen för 10 kronor per år. Ett förslag läggs fram att man skulle göra en förteckning över vad medlemmarna skänkt och detta utfördes också. Förslagsställaren Åslund själv hade skänkt ett bord och 24 bänkbockar, Edström och Berglund hade gått ihop om en kaffekittel medan ordförande Tjernberg köpt dit en bordduk och ett brödskrin, fröknarna Dahlqvist och Boström en nickelbricka och en vattenkaraffin med glas.


Årsmöte 1910


Vid årsmötet i februari 1910 fanns en verksamhetsberättelse där någon skrivit en sammanfattning:


”Vid årets början 22 medlemmar, vid årets slut har tre uteslutits och en genom Döden utgått”

Sex fester hölls under det gångna året, en till förmån för en sjuk, en avskedsfest för Mandfrid Johansson som varit predikant, övriga fester hölls till förmån för församlingen. Fem övriga möten anordnades och kassabehållningen var16 kronor och 64 öre vid årets slut. Vid årsmötets styrelseval har kvinnorna försvunnit från sina tidigare poster. En kvinna valdes till vice ordförande. Till sjukbesökare valdes två kvinnor. En återkommande fråga de kommande åren var att välja ombud till ovan nämnda Ansgariiförening. Till detta uppdrag valdes alltid ordförande och någon av de andra männen.


Missionshuset köps och byggs om


Vid mötet den 20 december 1910 gavs styrelsen i uppdrag att ombesörja köpet av huset ”såvida köpevillkoren vara sådana att de kunde accepteras”
. Vid möte 1 januari 1911 meddelade ordförande Tjernberg att köpet verkställts och att köpesumman var 4 000 kronor. En ombyggnad startade. En särskild byggnadskommitté utsågs ”för lokalens stora byggnasjon” vilken bestod i snickerier, målning med linoljefärg, fönsterbyte och att två kakelugnar såldes för 10 och 20 kronor styck till två medlemmar som förvandlade dessa summor till arbete. Istället för kakelugnarna murades två kaminer in och snickaren J Näsberg utsågs att tillverka innanfönster. En orgel köptes för 75 kronor från Timrå.

Till husköpet hade några medlemmar lånat ut pengar och till dem skrivs det ut skuldförbindelser på 386 kronor. En ränta om 5 % betalades till dessa medlemmar. I samband med utgifterna kring renoveringen bestämde man att ta in en årsavgift på 25 öre per medlem.

Enligt köpebrev från 1912 sålde sedan församlingen det torp som ligger vid Missionshuset för 1 600 kronor. Köpesumman erlades i omgångar och 7 januari 1915 var slutbetalning erlagd. I köpevillkoren förbehöll sig säljaren att, för sin och Anna Märta Anderssons räkning, få ta vatten ur brunnen samt vid behov bruka den jordkällare som visserligen följde med köpet men står på missionshustomten. Lagfarten beviljades 1915 :


”Härpå beviljas lagfart för Gårdtjerns missionsförening å lägenheten Missionstomten N:o 1 om 0,0768 hektar, afsöndrad från en torplägenhet om 4 tunnland under N:o 1 i Gårdtjärn i Sättna socken …”


Namnbytet


Sättna missionsförening ansågs inte längre vara ett bra namn. Motivet kunde vara att man ville markera att Gårdtjärn var hemvist eller att likheten med namnet Sättna baptistförsamling var besvärande. Församlingen bytte nu namn till Gårdtjärns missionsförsamling utan diskussion.
. Namnbytet registrerades i april 1911 hos Svenska Missionsförbundet.


Invigningsfesten


I augusti 1911 beslutade man att ha invigningsfest och man väntade mycket folk. Kommittén fick i uppdrag att handla 125 rågkakor till smörgås, 4 kilo kaffe, 10 kilo socker, 4 kilo smör, 4 kilo ost, 4 kilo sylta och 300 läskedrycker. Hur många som verkligen kom står det inget om. Det kort som återfinns på framsidan kan vara från denna invigning.


De första årens verksamhet

Vid årsmötet 1912 nämndes ingen kvinna vid valen till styrelsen. Till söndagsskolan valdes två män till lärare och en kvinna till föreståndare. Under de närmaste åren blev protokollen mer och mer summariska och från 1918 omfattade de enbart årsmöten där man i de allra flesta fall valde om männen till förtroendeuppdragen. Kvinnorna var vissa år med i styrelsen för att sedan ersättas efter något år. Till vice ordförande valdes en kvinna till vid ett tillfälle medan däremot sekreterare, vice sekreterare samt revisorer valdes de till vid flera tillfällen. Ett mönster var att kvinnorna aldrig blev omvalda år efter år som alla män blev. Till sjukvårdskommittén väljs aldrig någon man.


Ur statistiken

Församlingen sände varje år in statistikuppgift till Svenska Missionsförbundet. Av sammanställningen från 1908-1926 framgår att medlemstalet var 25 vid slutet av det första året, 1914 var man 32 medlemmar och vid utgången av 1926 var antalet 31. Året1932 nådde man sin topp med 37 medlemmar. Från första året hade man en söndagsskola med 2 lärare och mellan 25-40 barn. Missionshusköpet 1911 medförde att man 1912 hade en skuld på 4 000 kronor. Redan året efter var skulden nere i 2 600 kronor och år 1923 betalade man den sista resten på 200 kronor.

Inkomster och utgifter varierade stort mellan åren. Lägst inkomst hade man första året, 122 kronor, högsta siffror blev det första året i det egna Missionshuset, 1 948 kronor. Under enstaka år överskred utgifterna inkomsterna. Från 1918 fanns det registrerat gåvor till Missionsförbundet men det framgick inte om det är kollekt eller en form av avgift. Av kassaboken framgår att man vid jultid haft sparbössetömning. Bruket med att samla in till yttre mission med sparbössor i hemmen har funnits kvar till våra dagar. Den del som sändes till Svenska Missionsförbundet varierade stort, från 5-50 % av kassaomslutningen. Därutöver sände man in varierande belopp till Ansgariföreningen som en årsavgift eller som en del i lön till pastor/ evangelist.


År 1921 bildades en ungdomsförening som under de närmaste åren fram till 1926 har 24-30 medlemmar. Deras kassaomslutning var dessa år större än församlingens.


Ur kassaboken

Kassabok fördes separat från 1917. Av de 600 kronor som intäkterna omfattade så stod syföreningen för 146 kronor, gåvoauktioner för 302,55. De närmaste åren var det fester som gav de största inkomsterna. Festerna hölls alltid av namngivna personer, oftast stod männen som inbjudare. Undantaget var de kvinnor som var ensamstående eller där maken inte var medlem.


På utgiftssidan noterades vilka predikanter som besökt församlingens möten. De fick som ersättning dagens kollekt vilken varierade mellan 9 kronor som lägst och 70 kronor som högst. Den lägsta kollekten gick till Matilda och Stina Annandag jul år 1918. Det är troligt att det var evangelisterna från Flatamons kapell (se ovan) som då fick dela på 9 kronor för sitt möte. Vid nyårsvakan samma år fick J Söderberg 10 kronor. År 1921 fick en talare vid namn Widell ena gången 68 kronor och 11 öre medan han i november fick nöja sig med en kollekt på 12 kronor och 24 öre.

År 1922 fick en evangelist Larsson en månadslön på 100 kronor men han återkom inte sedan. Under detta år fanns många utgifter på byggvaror, bräder, spik vilket tyder på att man det året byggde om huset. Huset fick då sin nuvarande indelning då man vände på hela kyrkorummet, tog bort läktaren och ändrade ingångarna till det nuvarande läget. Under några år bidrog ungdomsföreningen med inkomster som bidrag till lyset. Söndagsskolans böcker betalades av församlingen men dess kollekter syntes inte i inkomstredovisningen.


Analys och diskussion


Mina frågor och utgångspunkter har sökt svar. Det är dags att analysera det material jag funnit.


Rubriken antyder min utgångspunkt nämligen att se om detta bibelord togs på allvar eller om samhällets mönster och ordning följde med in i församlings- eller föreningsbildning.


Fråga ett: Hur såg livet ut i Sättna socken och Gårdtjärns by ut vid sekelskiftet?

Sättna socken följer i stort den samhällsförändring som kännetecknar tiden kring sekelskiftet. En stor andel fattiga, ett omfattande missbruk av alkohol och en kyrka som hade inflytande i frågor som rörde skola, fattigvård, etik och moral och fungerade som bank åtminstone för de som hade egendom att inteckna. Kring sekelskiftet märks en tydlig förbättring i levnadsförhållanden då andelen obemedlade sjönk.

Bylivet kännetecknades av ett stort mått av gemensamma angelägenheter vilket också medförde att man hade stor insyn i varandras liv. Kvinnor och män hade tydligt olika roller i denna samhällsbildning. Ojämlikheten är stor mellan kvinnor och män, fattiga och rika, unga och gamla, sjuka och friska och i det perspektivet framstod inte kvinnors ojämlikhet som särskild och speciell. Men det genomgående mönstret är att i ojämlikheten mellan olika kategorier så gäller alltid mäns överordning över kvinnor.

Fråga två: Väckelsen i stort tills den kom till Sättna i mitten av 1800-talet?

Väckelsen är en protest mot det nuvarande vilket visats genom historien. En förändring växte ur tidigare erfarenheter och kunskaper och det fanns ett samband mellan motstånd och tillväxt. I det svenska sammanhanget spelade konflikten mellan den lutherska kyrkan och den framväxande väckelserörelsen stor roll för hur väckelsen spred sig. Kvinnor har genom tiderna varit i flertal inom kyrkan medan männen trots sin minoritetsrepresentation blivit de ledande och framstått som initiativtagare och föregångare.

Fråga tre: Hur växte väckelsen fram i Sättna socken?

Den baptistiska väckelsen startade redan på 1850-talet i Högsjö för att sedan sprida sig vidare i byarna och nå sin kulmen på 1920-talet. Baptisterna banade vägen genom sitt konsekventa uppror mot kyrkan, sin protest mot kyrkans dop-, nattvards- och församlingssyn. Många tyckte att de gick för långt. När senare frikyrkobildningar uppkom blev inte konflikten med kyrkan en så stor fråga då dessa stod kvar som medlemmar i kyrkan även om de genom sina egna nattvardsfiranden kritiserade den kristendom de såg som ytlig och som främjande dubbelmoral. I Sättna berättas det om att prästen i Sättna 1898-1936, doktor Hammargren, var mycket aggressiv mot läsarna i allmänhet och mot baptisterna i synnerhet. Jag har inte funnit det material som skulle kunna styrka detta men det ska finnas ämbetsberättelser, brev, föredrag och predikningar i ämnet vilket får bli en senare uppgift att leta efter.

Kvinnor spelade en stor roll som initiativtagare, verksamhetsansvariga och föregångare men att de sedan inte omnämnts i någon nämnvärd omfattning då de inte valts till några styrelse- eller ledaruppdrag. Undantaget från denna regel är Cecilia Wallin som alltid omnämnts i de muntliga källorna som den som stod bakom både tillkomsten av och verksamheten i Flatamons kapell. Männen var drivande i byggfrågor, skrev protokoll och valdes till befattningar i styrelser samt ombud till distriktsorgan.

Väckelsen påverkade hela bygden. I en liten by kände alla till varandra. Det är rimligt att anta att väckelsen i en by var omtalad och känd i hela socknen. Baptisterna på 1850-talet måste ha varit hett stoff för samtal och ställningstaganden för och emot. Den stränga moralsyn och dess efterlevnad blev något av en idealnorm för många fler än de som var medlemmar eller deltog i verksamheten. Ett medlemskap i en församling medförde att man ändrade sitt liv i många avseenden och bröt med gamla vanor vilket väckte uppmärksamhet, både positiv och negativ. Sammanslutningarna var stränga i sin bedömning av medlemmarnas liv vilket medförde att man tillämpade strikta begrepp av vem som tillhörde eller stod utanför. Den som bröt mot de uppsatta reglerna uteslöts men det fanns en möjlighet att bättra sig och komma tillbaka. Denna form av innanför och utanför den rätta sidan skapade också ett hinder mot budskapet. Det levde kvar långt efter det att väckelsen ebbade ut och utgör idag en tröskel och ett hinder för människor att närma sig dessa lokaler, än mindre delta i dess verksamhet.

Det fanns ett stort mått av samröre, man ägde saker tillsammans och man var organiserade i samverkan kring en mängd gemensamma angelägenheter. Det sociala livet var nära men också känsligt, det var lätt att bli oense när så mycket byggde på att var och en skötte sina åtaganden. Församlingsbildningen blev en exklusivitet och med de hårda moralregler som församlingen satte upp för sina egna och varandras liv och med den praxis för uteslutning som man hade, fick församlingens medlemmar finna sig i att vara påpassade för sitt liv i förhållande till att man var frälst. Att bli utesluten var ingen hemlighet inom församlingen. Ändå måste det ha påverkat bygemenskapen när några frivilligt ställde sig i ett ännu större beroendeförhållande än tidigare. Inte bara hur man skötte snöplogningen, vattenförbrukningen, turordningen att vaka kring en mentalsjuk som blev föremål för granskning och synpunkter utan även det egna innersta andliga livet och hur man levde ut det i sitt vardagsliv. Man var van vid att vara så sammanlänkad med de andra i byn att det kanske inte var så integritetskränkande som det ses med våra ögon. Jag vill betona kanske i den meningen.

Fråga fyra om sambandet mellan väckelsen och nykterhetsrörelsen?


Sambandet mellan läsarna och nykterhetsrörelsen är tydligt. Baptisterna tog tidigt initiativ till att bilda en nykterhetsförening parallellt med sin egen nystartade verksamhet. I Gårdtjärn är sambandet också tydligt då man delade lokal i flera år och jag tycker mig se likheter i själva bildandet, sättet att skriva protokoll etc. Vid genomgång av matrikeln i de båda föreningarna såg jag att de allra flesta som var med och bildade församlingen hade varit aktiva i logen. Deras engagemang i logen avtog när de blev aktiva i missionsförsamlingen. Det fanns troligen en motsättning till den profana nykterhetsrörelsen då de anordnade den av väckelsen så syndigförklarade dansen. Hoppets Här var en nykterhetsförening med kristna förtecken som inte anordnade dans utan mer sång och lek men även det uppfattades anstötligt av en del av väckelsen. Nykterhetslogen blev en stor förening. Logen blev en viktig samlingspunkt för socialt umgänge, diskussioner, utbildning och nöjesliv. Det var också attraktivt med den högtidliga inramningen och de ritualbundna ceremonierna. Bruket av uteslutning och återinträde verkade inte ha haft avskräckande effekt och min teori är även här att man var van att vara påpassad, alla visste allt om alla. Medlemstillströmningen var relativt jämnt fördelad mellan kvinnor och män. I logen hade alla lika rösträtt men kvinnor betalade hälften så hög medlemsavgift.

Fråga fem: Hur bildades Gårdtjärns missionsförsamling och vad kan sägas ha legat bakom församlingsbildningen?

Bakgrunden till väckelsen har tecknats vid de tidigare frågeställningarna. Gårdtjärns Missionsförsamling är en relativt sen församlingsbildning i väckelserörelsen som kan sägas ha haft sin starkaste utveckling under 1800-talets senare del. Missionsförbundet är också en senare del av väckelsen och det framgår att församlingen i Gårdtjärn haft förbindelse med missionsförsamlingar i Liden och Indal samt med den stora församlingen i Betlehemskyrkan i Sundsvall. I boken Lewis resa skriver P O Enqvist att det var en stark väckelse efter Norrlandskusten 1906-1907 av vilken den väckelse, som nämns i första protokollet, var en del. Det finns bilder från de baptistiska församlingarna i omgivningen som visar på att en del av de människor som var med vid bildandet funnits i dessa sammanhang tidigare men att de som boende i Gårdtjärn valde att vara med i den nya församlingen i hembyn. Varför församlingen valde att ansluta sig till missionsförbundet framgår aldrig men jag antar att det handlade om att de väckelsepredikanter som hamnade i Gårdtjärn hade anknytning med missionsförbundet även om det inte har gått att belägga. Det fanns också en koppling till Flatamons kapell med dess lösa tillhörighet till Helgelseförbundet vilket talar för att det kunde varit ett tänkbart anslutningsalternativ. Jag har inte funnit några teologiska motiveringar till eller diskussioner om samfundsanslutningen.


Själva bildandet beskrivs utförligt till en början men efter ett tiotal år begränsas dokumentationen till årsmötesprotokoll och en årsberättelse vissa år. Här har den statistik som varje år sänts in till Missionsförbundets kansli kunnat komplettera bilden med uppgifter som varit svåra att läsa ut av den egna skrivningen. Det är tydligt att man är inspirerad av den föreningsbildning som nykterhetslogen gjort några år tidigare och många funktioner övertas, till exempel sjukbesökskommitté, festkommitté, uteslutning med tillhörande besöksgrupp. När församlingen köper gamla affären och gör om den till sitt eget missionshus sker det församlingens regi, inte med en särskild byggnadsförening som både baptisterna och nykterhetsföreningarna gjort tidigare. Det kan här ha varit fråga om råd från Missionsförbundet då det var vanliga att missionsförsamlingen var en egen juridisk person.

Fråga sex: Vad kan vi läsa ut av det historiska materialet om kvinnors och mäns roller i väckelsen?

Mitt material bekräftade Ingrid Åbergs teorier om att kvinnorna visserligen inte hade ledande positioner men att de inom ramen för vad som var möjligt var mycket aktiva, tog initiativ och drev en stor del av verksamheten framåt. De planerade för framtiden genom att undervisa bygdens barn i Guds ord genom bilder och berättelser, lärde dem minnesverser och sjöng sångerna. Det satte djupa spår med de engagerade och glada lärarinnorna. Festerna och missionärsbesök med bilder och kanske en uppstoppad krokodil var ett återkommande ämne vid intervjuerna. De betydde mycket som umgängesform och upplevelse.

Kvinnorna bidrog till en stor del av verksamheten på olika sätt. Kvinnorna bidrog till församlingens ekonomi genom symöten, fester och basarer. En del år står symöten och basar för mer än 20 % av den totala inkomsten, festkollekterna för ännu en stor del och den minsta delen den kollekt som uppbars vid enskilda möten. Söndagsskolan hade egen kollekt till missionen då negerpojken som nickade användes men om denna insamling finns ingen notering. Från baptistförsamlingens jubileumsskrift visar författaren att man såg detta viktiga arbete och satte in det i sitt sammanhang. sig Det är en lång skrivning med beröm och löften om belöning ovan där. Denna positiva markering av kvinnornas roll är ovanlig i ett material där de annars knappt nämns.

Männen var aktiva i beslutsordning, representation i distriktsorgan och drev byggnationer och fastighetsköp. Vid kallandet av talare, vid stora inköp och i tillrättavisningen av medlemmar som betett sig illa var männen de som tog initiativ och verkställde. De som hade pengar framstod som finansiärer då de lånade ut pengar till fastighetsköp även om de uppbar ränta på dessa lån och de betalades noggrant. Hur männens ställning påverkades i byn i stort har inte gått att läsa ut av det skrivna materialet men av intervjuer fick jag intrycket att de blev sedda både med beundran och besvär. Deras historia, som fyllbult, spelman, fader till oäkta barn eller vad den nu bestod av, var välkänd och det upplevdes som storartat om de kunde ändra sina liv. De frälsta, särskilt männen som levde ett mer offentligt liv än kvinnorna gjorde, blev också påpassade och utsatta för hårdare granskning vad gällde etik och moral. Slutsatsen blir att väckelsens kvinnor lämnade bilder, sånger och en doft av kaffe med bröd efter sig medan männen bidrog till historien genom predikningar, kapellbyggen och sina namn skrivna i protokollsböckerna.

Samhällets mönster följde med in i föreningsbildningen. Men man bröt ändå till en del med det bestående då man jämlikt satt vid samma bord och delade på röstetal och ansvar i en tid då detta inte förekom någon annanstans. Kvinnor hade inte rösträtt i det omgivande samhället ännu, inte heller de som var egendomslösa. Torparen var underställd sin hemmansägare, den ogifta moderna fick aldrig rätt mot barnets far men vid församlingsmötet och inför bibelordet och nattvarden blev ordningen för en stund en annan. Detta måste ha varit en stor och omvälvande upplevelse för både kvinnor och kvinnor, likaväl som för den fattige och den besuttne.

Ett vridmoment i historien skulle vi kunna benämna det som beskrivs i min uppsats. Det är inga stora förändringar mot gängse normer och bruk som den lilla församlingen kan visa upp i sin verksamhet. Men ändå åstadkom de en liten vridning, en liten förflyttning av de fundament som bar upp samhällets rollkonstruktioner och värderingar. När samma sak hände under lång tid på nästan varje ort i hela landet och i en rad olika folkrörelser blev den lilla rörelsen i det lilla sammanhanget till en stor förändring i det stora sammanhanget.

Frågor som berörs i periferin i denna uppsats är flera och de pekar vidare. Vad gjorde man med fortsättningen på bibelordet ”Här är icke kvinna eller man, slav eller fri”? Varför var och är väckelserörelsen mer tilldragande för kvinnor än för män? Vad betydde bruket av församlingstukt och uteslutningar för väckelsens trovärdighet och genomslagskraft? Vad bestämde vilket samfund man anslöt sig till? Frågorna får leda oss vidare utifrån det verk dessa kvinnor och män utförde med små resurser. Deras glöd bar för ett engagemang som tog sig många uttryck., Björn Sara kallade till söndagsskola för byns barn i sitt fattiga kök. Cecilia Wallin styrde och ställde med sina tillgångar så att kapellet och dess evangelister skulle kunna verka. Märta Boström bar granris och lade det framför Missionshusets trappa, Anna Märta sjöng och bad för Gårdtjärns alla själar. De var alla en del av väckelsen i Sättna och dess framväxt.

Sammanfattning


Uppsatsen har beskrivit väckelsens framväxt, dess bakgrund, bildande och verksamhet, i Sättna socken från 1855-1926. Början har bestämts till Högsjö by år 1855 där två kvinnor döptes. I Nora by bildades en församling 1870, i Kovland kom församlingen till 1889. Flatamons kapell skapades i slutet av 1800-talet. Gårdtjärns missionsförsamling bildas 1908 och år 1926 tar den in sin 28:e medlem i sin matrikel, har söndagsskola för ett trettiotal barn och samlar fulla missionshuset till fester varje månad. Beskrivningen har sökt fånga ett genusperspektiv i denna del av svensk folkrörelse.

Svenska kyrkans företrädare har i början av väckelseperioden agerat med starkt motstånd mot den baptistiska väckelsen. Det har inte gått att belägga att det funnits något sådant motstånd inom Sättna socken men en del formuleringar i de baptistiska källorna har antytt att man upplevt svårigheter och motstånd men det angavs inte varifrån de hoten kommit.

Sambandet mellan nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen är tydligt. Den baptistiska församlingen tog initiativ till att bilda en särskild nykterhetsorganisation och det finns skäl att anta att så också var fallet med flera av logerna. Till en del var det samma människor i de båda rörelserna och de påverkade varandra i verksamhet och organisation. Nykterhetsrörelsen var mångdubbelt större än väckelserörelsen. De slutsatser som jag dragit om kvinnors och mäns roller kan sägas gälla lika för nykterhetsföreningarna i allmänhet och logen Nordpolsstjärnan i Gårdtjärn som studerats mer noggrant.

Kvinnorna var i samtliga församlingbildningar i flertal vid bildandet och under hela den undersökta perioden. I flera fall kan vi se att de var initiativtagare till och pionjärer inom frikyrkobildningen i Sättna. Deras bidrag till verksamheten var betydande. De stod för en stor del av ekonomin i församlingarna genom sitt arbete med förtäring vid festerna, städning av lokalerna, arbete med syförening, auktioner och basarer. I spridningen av budskapet gjorde de en insats genom att undervisa barn och ungdomar, först genom söndagsskolan och längre upp i åldrarna genom de särskilt bildade ungdomsföreningarna.

Kvinnorna hade inte rösträtt i Sverige förrän 1921, tillgången till yrkesutövning var starkt begränsad. Inom väckelsen kunde anas möjligheter till en viss rörelsefrihet. I många av väckelsens sammanhang räknades kvinnan som en medlem med rösträtt, hon kunde medverka till att ett stort och viktigt uppdrag utfördes, på hemmaplan genom söndagsskolundervisning eller som missionär i ett främmande land. Att verka som evangelist och predikant var i denna tid knappt en nämnbar möjlighet till att delta i uppdraget. De som ändå gav sig ut blev omdebatterade under långa tider och hindrade i många sammanhang, men kvinnliga evangelister, predikanter och missionärer vittnade om att det ändå var möjligt. De banade vägen.

Männen bröt med sin sedvanliga roll genom att bli omvända och ändra sina liv till förmån för hemmet och familjen. Att vara nykter, inte svära och spela kort, inte dansa och vara otrogen, ja så såg idealet ut för de som gick till missionshuset på bönemöte. Detta fick troligen blandade reaktioner bland de övriga männen i byn, både att männen svek sina gamla vänner och att de inte var riktiga karlar. Där fanns också en beundran blandad med avund när man såg effekterna för familjens ekonomi och välstånd.

Jag har funnit att de mönster som gällde i samhället i stort följde med in i folkrörelsernas föreningsbildning och verksamhet. Kvinnor valdes så gott som aldrig till befattningar på beslutande nivå. Ändå blev förenings- och församlingslivet till en protest mot gällande mönster. Det fanns möjlighet att inom ramen för den givna över- och underordningen hitta rörelsefrihet, initiativ och delaktighet och på så sätt bli en del av ett stort uppdrag för en idé som hjärtat brann för.

Väckelserörelsen var i många delar en motkraft i sitt sammanhang. Församlingarna bidrog till en förändring. Många av samhällets mönster av över- och underordning följde ändå med in i församlingsbildningen trots att programförklaringen var att ”alla är delar av en och samma kropp”. Kvinnor var underställda männen, den fattige var underställd den mer välbeställde. I detta sammanhang utvecklade kvinnor och män ett samhällsarbete som till en del bröt med detta mönster och det i sin tur bidrog till att förändra det. Många av väckelsens människor blev med sin erfarenhet av denna mönsterförändring och föreningsträning utrustade till vidare samhällsengagemang i den demokratiska utveckling som folkrörelsernas framväxt var en del av.

Slutord


Läsningen avslutades 1926 då församlingen funnit sin organisatoriska form, fått en egen lokal och började fundera på att anställa en förkunnare. Pionjärtiden var över. Men väckelsen levde vidare och idag, år 2004, finns församlingen kvar i Missionshuset med 25 medlemmar, 17 kvinnor och 8 män, samt ett 20-tal scouter i ungdomsverksamheten. En motsvarighet till dåtidens fester arrangeras vid Valborgsmässoafton då Missionshuset fylls till bristningsgränsen.
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