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Förord. 

Gustavsbergs missionsförsamling som till år 1942 kallades Gustavs
bergs kristna friförsamling och före 1883 Gustavsbergs missions
förening, har tidigare firat både 25-, 35-, 40-, 60-, 70- och 80-års 
jubileum. 

Fram till och med 60-års jubileet tog man sin utgångspunkt i år 
1875 för församlingens bildande. Men vid 70-års jubileet, som firades i 
maj 1943, hade man år 1873 som utgångspunkt. Det stod dock då 
klart för Oscar Lövgren, som skrivit 70-årsskriften, att man kunnat 
utgå från år 18 72. 

Då fanns ju nämligen en grupp på tio personer som samlades regel
bundet till möten med kallad predikohjälp. 

Församlingens 100-årsfirande grundar sig alltså på det året. 

Föreliggande 100-årsskrift bygger i första hand på Oscar Lövgrens 
70-årsskrift och vidare på styrelse- och församlingsprotokoll samt års
berättelser från de senaste 30 åren. Behjälpliga i arbetet att samla ma
terial till skriften har Signe Bäckström och Nils Hammar varit. 

Denna församlings historia är ju rätt unik. 
Den har växt fram i ett samhälle, som tidigare styrdes helt patriarka

liskt och som på senare tid övergått i stor utsträckning i Kooperativa 
förbundets ägo. 

Till församlingen som gett mig i uppdrag att skriva denna skrift och 
till dem som på olika sätt lämnat bidrag till den vill jag uttala mitt tack. 

Skriften torde uppvisa brister vad gäller den senaste 30-årsperioden. 
Hoppas var och en som läser den har överseende dänned. Arbetet med 
den har dock skett under ganska pressade förhållanden. - Till sist 
några ord från gudsmannen Mose: 

»Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Förrän bergen 
blevo till och du frambragte jorden och världen, ja, från evighet till 
evighet är du, o Gud.»(Ps. 90:1-2) 

Gustavsberg i oktober 1972 
AKE NILSSON 
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Förberedelse och grund
läggning. 

Värmdö har gammal kyrklig historia. 

Den gamla tidens bästa förbindelseleder gingo icke till 
lands utan till sjöss. Därav följer, att Värmdö hade förhållan
devis lätt att uppnå kontakt med yttervärlden. Nya ström
ningar i kringliggande kulturcentra gjorde sig snart gällan
de här. Men Värmdö själv har aldrig varit ett kulturcent
rum, som tagit initiativ och påverkat omgivningen på ett 
avgörande sätt. 

Det läge, som Värmdö har, medförde säkerligen, att krist
na missionärer här tidigt framträdde med den nya läran. 
Någon hastig och radikal omvandling blev det dock lika 
litet här som på annat håll i vårt land. 

Värmdö kyrka är gammal. Den nämnes tidigast år 1314. 
Under den katolska tiden fanns här, för så gott som 
hela skeppslagen, blott en enda prästman, kyrkoherden i 
Värmdö. Det är klart, att detta var alldeles otillräckligt för 
ett så stort område, med dåliga väga~ till lands och ofta 
vintertid svårframkomliga farleder till sjöss. Efter reforma
tionen fick kyrkoherden en kaplan vid sin sida. Men det är 
lätt att förstå, att i en tid då även de mest elementära kun
skaperna i kristna tros- och livsfrågor skulle meddelas av 
prästerskapet, det hade behövts långt flera kristna lärare och 
budbärare. Okunnighet och vidskepelse kom också många 
gånger på ett sorgligt sätt till synes. 1 

1 Frans de Brun: Strödda bidrag till Värmdö skeppslags äldre historia (i Upplands lorn
minnesförenings tidskrift , XXXV) . 
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Pietismen och "Främlingarna" på Skevik. 

De pietistiska och herrnhutiska rörelserna, som från 1600-
talets slut mångenstädes trängde djupt in i det då traditions
bundna svenska kyrkolivet och verkade på samma gång 
både som oroande och nödvändiga väckare, synas ej ha ut
övat något nämnvärt inflytande på de i stort sett ganska 
trygga och tröga skärgårdsborna. 

Ett egenartat inslag i Värmdö andliga historia utgöra de 
s. k. "Främlingarna på Skevik". Upphovsmännen till denna 
gren av den radikala pietismen voro tvenne prästsöner, Ja
kob och Erik Eriksson, från Österbotten i Finland. Efter en 
mer än tioårig landsflykt tillsammans med några trogna an
hängare kommo de 1745 till Sverige och fingo en fristad på 
Skeviks gård i närheten av nuvarande Gustavsberg. En för
mögen affärsman från Linköping inköpte sommaren följan
de år denna gård åt dem. Efter denna kallades de nu "Ske
vikarna". Här fortsatte de sitt religiöst-kommunistiska lev
nadssätt. Både andligt och materieilt förföll dock så små
ningom kolonien. Inre strider, oenighet och rättegångar er
satte alltmer den kristna andan. Inga nya medlemmar an
slöto sig till gruppen. Utåt synas "Skevikarna" inte ens ha 
försökt att utöva något kristligt inflytande. Det klosterlik
nande samfundet blev alltså helt utan religiös betydelse för 
Värmdö.1 

Orsaken till att "Skevikarna" fingo slå sig ned på Värmdö 
och där leva i fred och ro, torde åtminstone i någon mån vara 
att söka i det förhållandet, att Värmdö kyrkoherde vid den
na tid, Andreas Båld,2 tydligen var pietist, även om han som 
sådan inte satt några djupare spår efter sig i sin församling. 

1 Om .. Skevikarna .. se G. Jansson: Bidrag till Skevikarnas historia (1866) och Alfred 
Kämpe : Främlingarna på Skevik {1924). 

' Jämför J. E. Fant: Upsala ärkestifts herdaminne, lII sid. 379 och Värmdö skeppslags 
fornminn.-förenings årsbok 1935- 36. 



Det sedliga tillståndet i Gustavsberg för hundra år 
sedan. 

I och med tillkomsten av den åren 1825-28 uppförda 
porlinsfabriken i Gustavsberg tillkom ett nytt religiöst och 
socialt problem för Värmdö. Visserligen fanns här långt 
dessförinnan ett tegelbruk, men detta hade inte tillnärmelse
vis så stor arbetsstyrka som erfordrades för porslinsfabri
kens drift. De nytillkomna arbetarna voro från de mest skil
da håll. Även från fabriksidkaren Wedgwoods porslins
fabriker i England kommo behövliga yrkesmän. Religiöst 
och sedligt voro dessa icke alltid av högsta kvalitet. 

Värmdö sockenstämmoprotokoll tala om krogar även i 
Gustavsberg och dess omedelbara närhet och om det sprit
missbruk, som härav följde. Redan den 27 oktober 1822 
heter det således: 

"Men då det är en bedrövlig sanning, att det moraliska goda alltmer 
avtager i allmänhet och lasterna alltmer och mer växa till och frodas, 
så blev på gjord proposition av herr ryttmästaren von Schewen , åt 
kyrkorådet uppdraget att utarbeta och sedan till stadfästelse anmäla en 
allmän plan till sedlighetens befrämjande och lasters samt vanarters ut
rotande inom vårt samfund." 

Vi kunna här emellertid icke närmare följa utvecklingen. 
Till den 3 juni 1832 hade kyrkoherden Daniel Zielfelt på 
Kungl. Maj : ts och ärkebiskopens befallning samlat ett stort 
antal sockenmän, för vilka han höll ett allvarligt tal. Han 
framhöll, hur allvarligt läget var, hur folk genom rusdrycker 
förstörde sig till både kropp och själ. Han räknade dock 
med att huvud.parten av folket var nyktert och ville göra 
något för rusdrycksbrukets avskaffande. Sockenmännen så
go just i krogarna orsaken till det onda. Krogar funnos nu 
i Betsede, Aspvik, Östra Älvsala, Kolström, Djurhamn, 
Stäket och Tratten. Dessutom saknades inte lönnkrögeri. 

I ett protokoll från april 1835 kallas krogarna "dessa tide
varvet vanhedrande plantskolor för osedligheten, olyckorna 
och brotten". Enligt protokoll av den 15 maj 1836 skulle 
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ordföranden fästa Konungens Befallningshavandes upp
märksamhet "på det äventyrliga förhållandet, att nära intill 
Gustavsberg, varest krogar kunna göra största skadan, nu 
funnos, oberäknat kosthållningsstället vid bruket, icke min
dre än tvenne krogar, nämligen Betsede och Östra Ekedal, å 
vilket sistnämnda ställe det mest oförskämda krögeri skall, 
isynnerhet om helgdagarna vid inställda dansstugan bedri
vas, utan att något åtal därå försports". 

Den 20 maj 1839 vittnar sockenstämman mindre fördel
aktigt just om de engelska arbetarna i Gustavsberg. Det 
heter : 

"[ avseende till krogarna inom församlingen hade sockenmännen nu 
intet vidare att tillägga till vad församlingen förut i sina till Konungens 
Befallningshavande i länet ingivna memorialen i ämnet andragit, än en 
ytterligare önskan att krogrörelsen å åtminstone ett av de så nära intill 
varandra och intill Gustavsberg belägna ställena Östra Ekedal och 
Betsede måtte vara avskaffat, helst liderligheten och våldsamheten ge
nom de vid Gustavsbergs porslinsfabrik anställda engelska arbetarna å 
båda dessa ställen den senare tiden till en förfärlig grad tilltagit ." 

Den engelske metodistpredikanten George Scott , som 
från augusti 1830 till april 1842 verkade i Stockholm, gjorde 
resultatlösa försök att få någon religiös och sedlig hyfsning 
på sina landsmän i Gustavsberg. Han berättar i sin dagbok, 
att i slutet av 1838 ett antal engelska arbetare kommit 
till Gustavsberg. 1 Trots avståndet mellan Gustavsberg och 
Stockholm, dåliga förbindelser och andra hinder reste Scott 
ett par gånger i månaden hit och höll då här engelska pre
dikningar för sina landsmän. I början kände han sig upp
muntrad, då han varnade dem för att förkasta Guds fräls
ning. Men efter någon tid fann han det fruktlöst att resa hit
ut och här utöva någon evangelisk verksamhet. Det föreföll 
honom som att kasta pärlor för svinen. Hans sista anteck
ning om denna verksamhet är från den 22 juli 1839. 

Kampen mot supseden blev långvarig och hård. Den har 
inte ännu krönts med en fullständig framgång. Men evan-
1 Gunnar Westin: George Scott och hans verksamhet i Sverige, del I, sid. 481 I. 



gelisk väckelse, nykterhetsrörelse och nya lagar ha på detta 
område åstadkommit en väsentlig förändring till det bättre. 

Efter denna skildring av rusdryckseländet i Gustavsberg 
för hundra år sedan, är det lätt att förstå, hur det kunde 
ligga till på andra områden av det sedliga och religiösa livet 
i vårt samhälle. Ett idealiskt förhållande var det inte. 

Missionsintresset i Värmdö. 

Kyrkoherde Daniel Zielfelt, som tillträdde sin befattning 
i Värmdö september 1823 och .fortsatte till sin död 1857, sy
nes ha varit en i sitt ämbete god och nitisk man. Hans efter
trädare Gustaf Janzon gick troget samma väg och torde när
mast kunna betecknas som "läsarepräst" i C. 0. Rosenius' 
anda. Som bevis på kyrkoherde Zielf elts missionsnit må 
följande utdrag ur sockenstämmoprotokollet för den 18 april 
1847 återgivas: 

"Ordföranden uppläste styrelsens över Missionssällskapet i Lund 
sändebrev till svenska allmänheten, framställde det ömma behjärtande, 
som sällskapets kristliga avsikt att bilda och utsända lärare till hedning
arnas förmänskligande, upplysande och saliggörande förtjänte; beskrev 
vad som till detta ändamål redan var åtgjort både inom och utom fä
derneslandet samt uppmanade Värmdö församling att efter förmåga till 
det heliga ändamålet bidraga. Denna framställning vann de närvarandcs 
odelade uppmärksamhet och rörde allas hjärtan; och beslöts i anled
ning härav, att en kollekt för Missionssällskapet i Lund skulle nästa 
Trefaldighetssöndag här i kyrkan insamlas samt en lista imedlertid av 
sexmännen inom församlingen kringbäras till en frivillig gärds inhäm
tande och antecknande. Medlen sändes av pastorsämbetet till högv. 
Domkap. i Uppsala." 

Inte endast för Lunds Missionssällskap utan även för 
Svenska Missionssällskapet i Stockholm fanns det tydligen 
på Värmdö ett visst intresse. I den av sistnämnda sällskap 
utgivna Missions-Tidning träffar man nu och då under 
1850-talet på redovisningar för missionsmedel från Värmdö. 
I tidningens Bihang heter det exempelvis i augusti 1855: 
"Av organisten G. W ~sterberg på Värm dön: en liten skärv 
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till kristna m1ss10nen bland hedningarna, ur en sparlåda 
R: dr 4:8 -". 

Baptistförsamlingen. 

Till Gustavsberg inflyttade 1856 en s. k. "läsare" vid 
namn Fredrik Pettersson. Han var möjligen redan förut på
verkad av baptismen och blev i varje fall snart tillsammans 
med några andra troende döpt av f. cl. prästmannen Anders 
Wiberg, en av baptismens främsta förkämpar i vårt land. 
Redan den 30 augusti 1860 bildades Gustavsbergs baptist
församling, vilken fortfarande äger bestånd och är i verk
samhet. 

Den för sin svärmiska syndfrihetslära bekante baptist
predikanten August Sjödin vistades 1859 en tid i Stock
holm. Samtidigt besökte han upprepade gånger Gustavsberg 
och vann även där åtskilliga anhängare. 1 

Den första lilla missionsgruppen. 

Liksom den förste baptisten i Gustavsberg kom inflyt
tande från annan ort, kommo ock missionsförsamlingens 
pionjärer från andra trakter av vårt land. På hösten 1870 
kom byggnadssnickaren - sedermera handlanden - Fred
rik Hultman till Gustavsberg. Han hade i sin hembygd -
Nybro i Småland - blivit omvänd till Gud och tillhörde 
väl närmast den rosenianska riktningen bland väckelsefol
ket. Han gick ganska flitigt på baptisternas sammankoms
ter. Där kände han sig likväl inte riktigt hemma. Andan 
var honom i någon mån främmande. Så småningom kom 
han emellertid underfund med, att han i Gustavsberg likväl 
hade fyra trosfränder. Dessa fem samlades nu till enskilda 
uppbyggelsemöten. 

Den ledande själen vid dessa möten var Carl Rickard 
Ferdinand Engberg (död i Gustavsberg den 3 nov. 1876 

1 N. J. Nordström: Svenska baptistsamfundets historia, del Il, sid . 86. 



F. Hultman. 

35 år gammal). Han ha
de tidigare varit dräng 
hos grosshandlare F. 0. 
Ramström i Stockholm 
men blivit porslinsmaka
re i Gustavsberg. Också 
hans hustru var en av
gjord kristen. Den tred
je i kretsen var en ugns
arbetare E. M. Petters
son, "Stora Pelle" kal
lad. Han hade tidigare 
varit stenarbetare och 
rallare. Närmast var han 
kommen från Vaxholms 
fästning. Den fjärde gick 
under namnet "Lisa i 
bageriet". Hon blev se
dermera gift och hette 
Elisabet Karlsson. Den 
femte, som tillkom i 
denna missionsgrupp, 

var alltså Fredrik Hultman. Han levde ända till den 19 
januari 1943. 

Vid de anspråkslösa uppbyggelsemöten, som de tre män
nen och de två kvinnorna samlades till, förekom - förutom 
skriftläsning, sång och bön - även föreläsning av betraktel
ser från någon god uppbyggelsebok av Rosenius eller andra 
aktade lärare i Guds församling. 

Den första organisatoriska ansatsen. 

Snart stego dock anspråken. Man kunde inte noJa sig 
med att föreläsa tryckta predikningar. Man kände behov av 
att få besök av män, som själva predikade Guds ord. Den 
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Ekensberg (till vänster), där de första mötena höll os. 

lilla missionsgruppen hade också förökats, så att den hösten 
1872 bestod av tio personer. Dessa enade sig nu om en 
gemensam skrivelse till den i oktober 1871 bildade Luther
ska missionsföreningen i Stockholm. Gruppens ledare, för
utnämnde Engberg, hade som nämnts haft plats hos gross
handlande F. 0. Ramström. Denne var nu ordförande i 
Lutherska missionsföreningen i Stockholm. Förbindelselin
jen mellan missionsverksamheten i Gustavsberg och Stock
holm är således fullt klar. 

Bakom skrivelsen till Lutherska missionsföreningen i 
Stockholm skönjes den första organisatoriska ansatsen till 
Gustavsbergs missionsförening. Då inga säkra källor stå till 
buds ifråga om organisationens art och omfattning, är det 
omöjligt att nu fastställa dess verkliga innebörd. I realiteten 
hade i och med denna skrivelse en missionsförening kommit 
till stånd. Det dröjde mycket länge, innan man antog några 
stadgar. Protokoll skrevos inte vid denna tid. När man för 
något missionsändamål behövde penningar, gjorde man ett 



sammanskott, men någon egentlig kassa fanns det inte. Eng
berg hade dock hand om vad som fanns. Men anteckningar 
om utgifter och inkomster blev det knappast. Man litade 
helt och fullt på kassaförvaltarens ärlighet. Det rörde sig 
inte heller om större summor, än man något så när litet till 
mans kunde hålla dem i minnet. Trots den organisatoriska 
ofullständigheten kunde, som sagt, den lilla gruppen be
traktas som en missionsförening. Så gjorde också Fredrik 
Hultman, då han upprepade gånger tillfrågades om saken. 

De tio missionsvännernas i Gustavsberg vädjan till Lu
therska missionsföreningen i Stockholm att få besök av dess 
predikanter förklingade ej ohörd. Nämnda missionsför
enings tryckta årsberättelse för 1873- 74 meddelar, att re
gelbundna andaktsstunder höllos i Gustavsberg tredje sön
dagen i varje månad. Antagligen fortgick det så även år 
1875. Också för 1876 talas det om månatliga besök i Gus
tavsberg. Och årsberättelsen för 1877 talar om besök i Gus
tavsberg, "vanligen två gånger i månaden". Men hösten sist
nämnda år anställdes folkskolläraren G. H. Lagerström i 
Gustavsberg. Han var en flitig predikant, varför man nu 
inte hade samma behov som tidigare att få vittnen och bud
bärare från staden. 

De första predikanterna. 

Särskilt några av de predikanter, som från Lutherska 
missionsföreningen i Stockholm besökte Gustavsberg, har 
man här länge bevarat i minnet. Kolportören Bergbohm ha
de ringa gåvor som predikant. Hans starka sida var att be
söka sjuka. A . W esterlund hade gott anseende som för
kunnare. Henrik Gustafsson och C. G. Lundgren voro ock
så ofta här. Jämväl den bekante sångdiktaren, tecknings
läraren och söndagsskolmannen Fredrik Engelke besökte 
Gustavsberg under sin studietid i Stockholm. Föreningens 
ordförande, F. 0 . Ramström, predikade också här vid flera 
tillfällen. 
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Jul- och nyårstiden 1875-76 verkade nyssnämnde Lund
gren i Gustavsberg. Med kraft och värme förkunnade han 
frälsningens budskap. Han spelade handklaver och sjöng. 
Ibland spelade han fel, men det fick gå ändå. Liv och rörelse 
var det. En väckelse utbröt, och ganska många kommo till 
tro på Gud. Lundgren kan således betraktas som den ban
brytande förkunnaren inom missionsförsamlingen. Han kom 
från Oster-Aker till Stockholm och kvarstod i Lutherska 
missionsföreningens tjänst till våren 1891.1 

Från Stockholm hade Gustavsberg också ett och annat 
besök av en skomakarmästare A. M. Hedenvall. 

Brukspatron W. Odelberg ställde sig från början mycket 
välvillig till denna nya verksamhet. Predikanterna fingo 
utan ersättning åka med skjutsen från staden på lördags
aftonen och tillbaka igen på måndagsmorgonen. 

Lokalfrågans första lösning. 

I början löstes lokalfrågan så, att man samlades här och var 
i hemmen. Mycket ofta voro andaktsstunderna förlagda till 
förutnämnde Johan Magnus Petterssons hem i Ekensberg, 
ett stenhus på den plats, där kyrkan nu står. Snart fick 
man dock herr Odelbergs tillåtelse att samlas i någon av 
skolsalarna i nuvarande Värdshuset. 

Hösten 1875 kunde den lilla missionsgruppen få en mera 
tillfredsställande lösning på sin lokalfråga. Det ordnades 
nämligen så, att J. M. Pettersson, som då flyttat till ett av 
de "Franska byggena", nuvarande Ekedalsvägen 3, med 
brukspatron Odelbergs tillåtelse upplät det största rummet 
i sin lägenhet för missionsgruppens möten och andakts
stunder. Den nya missionssalen kallades "Fridhem". Efter 
Pettersson bodde L. G. Andersson i "Fridhems"-lägenhe
ten. Också han var en av församlingens förgrundsmän och 
dess kassör från slutet av 1870-talet. 

1 A. Carlsson: 25 år af Lutherska missionsförcningens i Stockholm verksamhet (1895). 



Missionssalen "Fridhem" (nedre botten till vänster). 

Predikanter från Vaxholm. 

Också från Vaxholms missionsförening, som bildades 
1867, fick Gustavsberg nu och då predikobesök. Gruvfog
den P. Perling och lotsen ]. P. Osterman, vilka båda till
hörde denna förenings styrelse, gjorde här åtskilliga besök. 
Denna förenings kolportörer predikade också här i Gus
tavsberg och på Värmdö för övrigt från 1870-talets mitt. 
Det var särskilt C. G. Andersson och G. Ljungqvist. Vid 
Värmdö kyrko- och skolrådssammanträde den 28 april 1878 
utfärdades kyrkorådsförbud gent emot särskilt dessa två 
budbärare. Härom heter det i protokollet : 

"Enär många klagomål . blivit gjorda och även förnummits att på åt
skilliga ställen i församlingen personer ofta uppträdde, som enligt gäl
lande lag icke äro berättigade att offentligen predika och föranstaltade 
sammankomster, därvid höllos andliga föredrag, som uppenbart ådaga
lade leda till söndring och split samt förakt för den allmänna guds
tjänsten och där även sakramentens helgd undergrävdes, samt då även 
känt är , att dessa personer tillhörde den s. k . Vaxholms missionsför-
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ening, varav tvenne dess medlemmar kolportörerna Ljungqvist och An
dersson ofta här höllo andliga sammankomster med andliga föredrag, 
fann kyrkorådet det nödigt att på grund av Kungl. förordningen den 
11 dec. 1868 förbjuda såväl nämnde missionsförening och dess tvenne 
omnämnde kolportörer som skepparen C. Ultin i Lådna att här inom 
församlingen utöva lärareverksamhet vid den påföljd som nämnde 
Kungl. förordning innehåller." 

Detta protokoll, som är undertecknat av bl. a. W. Odel
berg, upplästes i Värmdö kyrka. Det bör i detta samman
hang också erinras om, att Gustavsberg vid denna tid var 
förenat med Värmdö i kyrkligt avseende. Att Vaxholms 
missionsförenings predikanter vid denna tid besökte Gus
tavsberg är säkert. Nämnda förbud avser således även vårt 
samhälle. Det är inte känt, om nämnde Ultin från Lådna 
besökt också Gustavsberg. Upprepade gånger inkallades 
han för kyrkorådet men uraktlät alltid att inställa sig. Han 
tillhörde sedermera Frälsningsarmen och avled 1938. 

Vaxholms missionsförening hade på 1870-talet tvenne 
predikanter med namnet Andersson. Den ene var C. G. An
dersson, som säkerligen åsyftas i kyrkorådets beslut. Den 
andre var den bekante "Carl Andersson i Vaxholm". Också 
den sistnämnde besökte Gustavsberg ett par gånger under 
sommaren 1876, då friluftsmöten höllos. 

Nattvardsförening. 

Vaxholms missionsförening var tydligen mycket tidigt 
frikyrkligt inriktad. I nyss anförda protokoll från Värmdö 
kyrkoråd klagas det över, att denna förening genom sina 
predikanter eller kolportörer också undergrävde sakramen
tens helgd. Den förut nämnde P. Perling från Vaxholm 
skall ha medverkat till att en nattvardsförening bildades i 
Gustavsberg. 

Det fanns vid denna tid gott om dylika nattvardsför
eningar i vårt land. Så långt jag känner saknade de i regel 
en fastare organisation. De bestodo vanligen av några få 



medlemmar från platsens missionsförening och samlades en 
och annan gång till enskilt nattvardsfirande. Man ansåg sig 
på Nya testamentets grund ej kunna deltaga i den kyrkliga 
nattvardsgudstjänsten, som stod öppen även för uppenbart 
ogudaktiga människor. I början av 1870-talet betjänades 
dessa nattvardsföreningar ofta av troende prästmän, men 
då prästerna av fruktan för de kyrkliga myndigheterna upp
hörde med att betjäna nattvardsföreningarna, valde dessa 
någon i kretsen särskilt betrodd man att göra detta. Här i 
Gustavsberg, vars nattvardsförening inte var bland de för
sta i landet, var det från början lekmän, som betjänade natt
vardsgästerna. Tidigare tog man nattvarden i Stockholm 
genom någon troende prästman. 

Varken missionsföreningen eller den inom denna verk
samma nattvardsföreningen hade någon matrikel över an
slutna medlemmar. Emellertid var denna nattvardsförening, 
här liksom annorstädes, ett steg i riktning till organiserad 
missionsförsamling. Tio personer från Gustavsberg voro 
också med om att 1876 underteckna den s. k. nattvards
petitionen till Konungen. 

Syförening. 

Aret 1876 var betydelsefullt även i det avseendet, att 
sångkören, söndagsskolan och syföreningen då kommo till 
stånd. Om sångkören och söndagsskolan skall närmare re
dogörelse lämnas längre fram. Syföreningen tillkom, här 
som annorstädes, för att ekonomiskt understödja den krist
na verksamheten i hem- och hednaland. Den har också 
under årens lopp gjort betydande insatser i detta avseende 
och är alltfort verksam i samma syfte. 
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Organiserandets och fram
gångens tid. 

G. H. Lagerström. 

Folkskolläraren G. H. Lagerström, som vid mitten av 
1870-talet hade anställning i Stockholm, tillhörde där Lu
therska missionsföreningen. Ar 1875 var han för övrigt dess 
revisor. Han var känd i den lilla missionsgruppen i Gus
tavsberg och blev tydligen genom dess påverkan på bruks
patron Odelberg anställd som lärare här sommaren 1877. 

Gustaf Herman Lage,rström var för övrigt född på 
Värmdö, troligen i Boo pastorat, den 6 juli 1845. I sin ung
dom innehade han drängplats i V elamsund, där han fördär
vade sin ena hand i ett tröskverk. Om sin levnad och and
liga utveckling berättar han följande i samband med en till 
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen ställd ansökan att bli an
tagen som dess reseombud: 

"Alltsedan den tid, Herren lät mig något djupare erfara, att jag var 
en förtappad människa, som av Guds blotta nåd blivit frälst, har jag 
innerligen åstundat att efter bästa förmåga och förstånd för mina med
människor förkunna den bättring, som är till Gud och den tro, som är 
till vår Herre Jesum Kristum. Därför vill jag härmed på grund av flera 
mina vänners uppmaning erbjuda mig att på lediga tider med ordets 
förkunnande, där sådant önskas, tjäna Evangeliska Fosterlands-Stiftel
sens styrelse, om hon anser sig kunna använda mig i sin tjänst ; och 
redogöres här nedan i korthet, huru jag blivit förd till Kristi kännedom 
och huru mitt liv förflutit. 

Redan vid 18 års ålder blev jag genom åhörandet av Guds ord över
tygad om, att förhållandet till Gud icke var det rätta. Dock förflöto 
ungefär fem år, innan någon den allra minsta andliga hållning vanns. 
Under dessa år var mitt liv ganska omväxlande; men Gud lät mig und
komma de svårigheter, som möjligen kunnat inträffa och bidde i sin 



stora långmodighet att få vara mig nådig. På våren 1868 kom jag oför
modat in i en krets av troende. Den oförställda glädje och innerlighet, 
det heliga allvar, som, i synnerhet den tiden, utmärkte de enfaldiga 
kristnas sammankomster, och det Guds ord som framställdes, gjorde 
djupt intryck på mitt glädjefattiga liv; mitt stora syndafördärv blev mig 
klarare än någonsin, och jag erfor att jag var förlorad . Men icke blott 
det, utan jag fick ock erfara Guds stora barmhärtighet till frälsning. Så 
blev då äntligen en vändning i mitt liv, och allt sedan har under all 
skröplighet mitt innersta begär och strävan varit att bliva frälst. 

Genast började jag i mitt nit, om ock icke så visligt, att gå omkring 
och föreläsa ur Hoofs predikningar, av vilka jag en tid fann mig väl 
tillfredsställd." 

Lagerström, som två terminer 1869-70 studerat vid mis
sionsskolan i Johannesberg, verkade med stort nit som Or
dets förkunnare i Gustavsberg. Han fick också vara ett me
del att föra åtskilliga till livsgemenskap med Gud. 

Gustavsbergs missionsförening. 

Efter sitt inträde i den lilla missionsgruppen i Gustavs
berg, började Lagerström snart arbeta på att ge den en fasta
re och mer föreningsmässig organisation. Själv blev han 
föreningens ordförande. Möjligen var det först nu den kal
lades Gustavsbergs missionsförening. 

Religiöst sett stod föreningen närmare Svenska Missions
förbundet än Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, varför den 
anslöt sig till förstnämnda missionssällskap. Den har där
emot aldrig varit ansluten till Evangeliska Fosterlands-Stif
telsen. När därför missionsvännerna i Gustavsberg på 1870-
talet kallades "de lutherska'', berodde detta på deras anslut
ning till Lutherska missionsföreningen i Stockholm. Även 
denna förening har anslutit sig till Svenska Missionsför
bundet. 

I protokollet för Svenska Missionsförbundets första års
möte den 2-3 juli 1879, "då ombuden för de missionsför
eningar och församlingar, som anslutit sig till Svenska Mis
sionsförbundet" voro närvarande, representerade G. H. La-
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G. H. Lagerström. 

Predikanter. 

gerström "Gustavsbergs pors
linsfabriks missionsförening", 
som den här kallas'." Också för de 
tre följande åren var Lagerström 
Gustavsbergs missionsförenings 
representant vid Svenska Mis
sionsförbundets årsmöten. (I för
samlingens 25-årsberättelse och 
senare redogörelser vid dess ju
bileer säges det, att församlingen 
år 1886 inträdde i Svenska Mis
sionsförbundet. Det sagda visar, 
att den redan i juli 1879 var an
sluten.) 

Under 1870-talet hade Gustavsbergs missionsförening 
längre eller kortare besök av flera elever från Johannelund. 
Så nämner 25-årsberättelsen missionseleverna Törnqvist, 
Ortqvist och Danielsson samt en pastor (senare missionär) 
Sundqvist. 

Det är ett talande bevis på missionsföreningens frikyrk
liga inriktning, att den från slutet av 1870-talet började kalla 
missionselever från missionsskolan i Kristinehamn i stället 
för att som förut kalla sådana från Johannelund. 

Försoningsfrågan. 

Den under 1870-talet pågående livliga diskussionen i för
soningsfrågan gav självfallet genljud också i Gustavsberg. 
Några nämnvärda motsättningar i denna fråga synas dock 
inte ha förekommit inom missionsföreningen här. Aren 1873 
- 79 uppehölls brukspredikantbefattningen i Gustavsberg 
av fil. d: r Carl Magnus Isberg (sedermera komminister i 
Katarina församling i Stockholm). Han började även från 
predikstolen våldsamt angripa missionsföreningens med-

*Dess stadgars första paragraf lyder: 
»Föreningen utgöres af Ewangelisk Lutherska trosbekännare hwilka drifna af 
Kristi kärlek wilja bidraga till Ewangelii befrämjande bland de många dyrköpta 
sjelar wid fabriken och dess orngifningar.» 



lemmar, framför allt för deras waldenströmska åsikter. (An
tagligen hade han också sin andel i förutnämnda kyrko
rådsförbud mot vaxholmskolportörerna.) Av synnerligt in
tresse är här ett brev, som G . H. Lagerström den 4 april 
1879 skrev till lektor P. Waldenström.1 Alldenstund detta 
brev belyser såväl Lagerströms personliga inställning som 
ock motsättningen mellan doktor Isberg och missionsför
eningen, må det här i sin helhet återgivas: 

"H. H. Lektor Waldenström 1 Nåd och frid genom Jesus Kristus . Här
städes finns sedan några år tillbaka· en liten samling av Guds barn . Ett 
par gånger har Herren på ett särskilt sätt varit oss nära och berört 
folket med sin Ande och senast under sistförflutna bönevecka, då stora 
skaror samlades omkring Guds ord, och som det syntes för våra ögon 
voro många påverkade av Herren. Men brukspredikanten här på plat
sen, en fil. doktor C. Isberg, företog sig att ifrån predikstolen på ett 
kraftfullt sätt varna sina församlingsbor för den förfärliga villfarelse , 
som här börjat spridas, och vilken i synnerhet bestod däri, att den lära, 
som förkunnades, var 'waldenströmsk' . Emedan folket så oupphörligt 
varnades och ännu varnas för att på något sätt umgås med gudsbarnen 
här, vilka enligt brukspredikantens påstående icke utgöras av annat än 
idel 'waldenströmare', så ha flera av dem, som vid årets början frågade 
efter vägen till livet, åter dragits ut i världen. Men Herren till pris ha 
dock ganska många blivit beståndande i tron på Herren. 

Emedan nu doktor Isberg härstädes nästan varje söndag från och 
med den 26 sistlidne januari haft något att säga till sin församling om 
lektor Waldenströms villfarelse, vid vilka tillfällen även Boström och 
professor Ribbing ibland utpekats som lärofäder till den waldenström
ska läran; så hava de kristna härstädes kommit på tanken att bedja 
Herr Lektorn vara av den godhet, såvitt någon tid kunde givas, komma 
hit till oss . Gustavsberg ligger två timmars ångbåtsresa från Stockholm. 
Efter folket nu hört så mycket om villfarelsen , så ha vi tänkt det skulle 
vara gott, att de ock bleve i tillfälle att höra Herr Lektorn själv predi
ka; och hos en stor del av folket förspörjes den frågan : 'Skulle det 
vara omöjligt att få hit den mannen?' Men underligt nog hava skrifter 
från Pietistens expedition under denna tid funnit inträde i sådana hus, 
där Guds ord förut icke alls varit efterfrågat . Var god Herr Lektorn 
och kom hit! Bestäm själv någon söndag! Vi tänkte ha ett möte någon 
gång mellan pingst och midsommar, kanske då vore möjligt att komma? 

1 Detta brev finns för närvarande hos missionslärare W. Bredberg, Lidingö . 
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För övrigt gör det detsamma vilken söndag Herr Lektorn kunde kom
ma. Var god själv bestäm. Kunna vi ej nu med budet få något bestämt 
svar, så om vi finge det framdeles. Tecknar med all innerlighet och 
högaktning G. H. Lagerström, folkskollärare." 

Lektor Waldenströms svar är oss inte bekant, men vi 
veta, att han först senare vid något tillfälle besökte Gus
tavsberg. 

Doktor Isberg gick så långt i sin bitterhet mot de fåtaliga 
missionsvännerna, att han betecknade deras deltagande i de 
enskilda nattvardsgångarna lika värdelösa, religiöst sett, 
som en måltid av sill och potatis. Vid ett tillfälle kom dok
tor Isberg till ett möte i "Fridhem" för att disputera med de 
troende. Slutligen gick E. G. Karlsson fram till honom, 
klappade honom på axeln sägande: "Saul, Saul, varför för
följer du mig?" (Apg. 9:4). Doktor Isberg kom av sig i sitt 
disputerande, men E. G. Karlsson fick sedan heta "Saul". 

Vid ett annat tillfälle sände doktor Isberg bud på kyrko
herde S. J. Kallberg (kyrkoherde på Värmdö 1878- 93) och 
brukspatron Odelberg, inför vilka några av missionsför
eningens ledare skulle stå till svars. När denna stridsfråga 
kom på tal , gick herr Odelberg ut. Sammanträdet har inte 
lämnat några spår efter sig i de handlingar, som varit mig 
tillgängliga. 

Doktor Isbergs bitterhet ökades säkerligen därigenom att 
brukspatron Odelberg visade missionsföreningen ganska 
mycken välvilja. Själv hade Isberg blivit hårt ansatt av 
Odelberg och skolrådet, då han sökte komma ifrån sin un
dervisningsplikt i skolan. Saken var upprepade gånger före 
även i domkapitlet. Det gick t. o. m. så långt, att doktor 
Isberg tilldelas skolrådets varning. 

Gustavsbergs kristna friförsamling. 

I denna situation kom naturligtvis Lagerström att sitta 
hårt mellan sköldarna. Han började även draga sig tillbaka, 
då det inom missionsföreningen 1882 blev fråga om, att den 



Reinhold Carlsson . L. G. Andersson. 

skulle ombildas till församling. Denna tanke förverkligades 
år 1883, då beslut fattades att upplösa den gamla föreningen 
och i stället bilda Gustavsbergs kristna friförsamling. De 
allra flesta av den gamla föreningens medlemmar anslöto sig 
genast eller inom kort till den nyorganiserade församlingen. 
Dess föreståndare och ordförande de första åren var trycka
ren ]. Reinhold Carlsson. Svenska Missionsförbundets ma
trikel anger G. H. Lagerström som församlingens predikant. 
I matrikeln för 1883 står det fortfarande Gustavsbergs mis
sionsförening. Ombud var då L. G. Andersson. Aren 1885 
-87 kallas den Gustavsbergs kristna församling. Först 1888 
står det Gustavsbergs kristna friförsamling. Den vacklande 
namnformen kan bero på ofullständiga uppgifter till matri
keln, men den kan ock bero på, att skilda namnformer verk
ligen brukades sida vid sida med varandra. Detta har skett 
ännu långt senare. 

G. H. Lagerström predikade inom församlingen, även 
efter dess ombildning. Som församlingens första matrikel 
visar, var han ock en tid medlem i densamma, men efter 1885 
besökte han inte församlingsmötena, heter det i en anteck
ning. Mer och mer drogs hans intresse från församlingen. 

* Förutom försoningsfrågan var enskilda nattvardsgångar de direkta anledning- 23 
arna till bildandet av församlingar inom Svenska Missionsförbundet. 
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Han började också studera Bibelns grundspråk med avsikt 
att kunna avlägga prästexamen och övergå från sin lärare
befattning till prästerlig tjänst. Denna tanke kunde emeller
tid ej fullföljas . I stället lade han i slutet av 1889 in en an
sökan till Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen att bli antagen 
som dess reseombud, vilket han ock blev. I hans ansökan, 
vilken förut citerats, 1 heter det bl. a.: 

"Lika litet som någon annan har jag kunnat undgå att taga intryck av 
de olika lärobrytningar, som under dessa år förekommit. Men det har 
alltid varit mig angeläget att efter bästa förstånd låta Guds ord vara 
bestämmande, och det har lett därtill, att jag är fast övertygad därom, 
att våra gamla troende fäders uppfattning av Guds ords lära angående 
försoningen m. fl. viktiga läropunkter är den enda rätta." 

Komminister Hasselrot i Boo gav honom följande vits
ord, sedan han betygat, att han genom flerårig nära bekant
skap kände Lagerström och funnit hans kyrkliga stånd
punkt ovanligt fast och sund : 

"Han är vår kyrka, dess bekännelse och ordning av fullaste hjärta 
hängiven . Denna hans lutherska ståndpunkt är så mycket fastare som 
han fordom varit inne i den waldenströmska åskådningen och den se
paratistiska oredan men genom mycken svår kamp och bittra erfaren
heter funnit den förra vara grundfalsk och den senares förträfflighet 
ett kolossalt bedrägeri. Han torde på grund av sin kännedom om de 
religiösa rörelserna i landet vara särskilt rustad att rätt möta det skeva. 
som mångenstädes i dem uppenbarar sig." 

Nya vittnen och budbärare. 

Aren 1884-86 fortgick verksamheten utan större fram
gångar i form av väckelser och nya medlemmar. Många upp
skattade predikobesök hade dock församlingen av L. 0. L. 
Stenius, vilken åren 1878-85 var pastor i Boo (sedan i 
Svalöv). Dessutom predikade en studerande Seilitz ofta här. 
Julen 1886 verkade missionseleven F. 0. Gustafsson från 
missionsskolan i Kristinehamn här i Gustavsberg. Han pre-

1 Dessa skrivelser finnas i Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens arkiv , Stockholm, brevbok 
1889, särskilt brev 2027. Av senare meddelanden framgår at! Lagerström gjorde en och 
annan · resa i Stiftelsens tjänst. 



Missionssalen "Hyddan" (till vänster om ingången). 

dikade kraftigt, och även de troende kommo hårt i klämma. 
Det blev väckelse och så mycket folk att "Fridhem" inte 
kunde rymma alla. Det var fullt ända ut på trappan. Han 
måste stanna en vecka över den bestämda tiden. Innan han 
reste, manade han församlingen att snarast skaffa en ersätta
re. Så kom en Karlsson från Stockholm hit och fortsatte 
ända till ett stycke in på hösten 1887. 

"Hyddan." 

"Fridhem" hade visat sig alldeles otillräckligt för den 
ständigt växande åhörarskaran vid församlingens gudstjäns
ter. Så fick man 1887 brukspatron Odelbergs tillåtelse att 
vid vissa tillfällen använda kyrkan (nuvarande gymnastik
lokalen vid skolan). För varje gustavsbergare är det ett känt 
förhållande, att "Gamle patron" hade makt och myndighet 
på alla områden inom samhället. Allt av vikt, även ifråga 
om ganska privata angelägenheter, skulle avgöras genom 
"Kontoret". Och det var ju ganska egenartat att en sådan 
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sak som kyrkans öppnande inte avgjordes av brukspredi
kanten eller andra kyrkliga myndigheter utan av brukskon
toret, d. v. s. brukspatron Odelberg, eller löjtnant Odelberg 
som han kallades till fram på 1890-talet. 

Församlingen sökte och fick också hans tillåtelse att 1887 
hyra en ny och större lokal av skräddarmästare C. I. Holm
berg. Denna lokal kallades "Hyddan" och användes till slu
tet av 1901, då missionshuset kunde tagas i bruk. 

J. A. Bergqvist, fast anställd predikant. 

Sedan missionsskolan i Kristinehamn år 1890 flyttats till 
Stockholm (på Söder), gick det självfallet lätt att få predi
kobesök därifrån. Bland de elever, som i början av 1890-
talet besökte Gustavsberg, var även Johan Alfred Bergqvist. 
Redan vid ett församlingsmöte den 11 september 1892 före
slog F. Hultman, att en predikant borde gemensamt anstäl
las av Gustavsberg, Värmdö, Ingarö och Nämndö. Alla in
stämde i förslaget. Distrik~sföreståndare Hansson, som var 
närvarande vid tillfället, lovade göra vad han kunde för sa
ken. Han uppmanade till flitig bön. 

Också hösten 1893 var frågan uppe, och det beslöts, att 
man skulle tala med brukspatron Odelberg om denna sak. 
Frågan ordnades emellertid inte så hastigt. Hösten 1894 
kom den upp på nytt. Det gällde nu kallandet av J. A. Berg
qvist. Fritz Andersson, som i en följd av år fick vara för
samlingens förespråkare inför fabriksledningen, kunde nu 
meddela, att han talat med herr Odelberg om saken. Denne 
hörde sig för om den ifrågavarande predikantens studier 
samt om det förtroende församlingen och folket i övrigt 
hyste för honom. Fritz Andersson kunde då upplysa om, att 
Bergqvist hade goda vitsord från Missionsskolan samt att 
han enhälligt skulle komma att kallas av församlingen, ifall 
herr Odelberg inte hade något emot hans kallande, samt att 
han hade gott anseende bland folket i Gustavsberg. "På 



grund härav upplät herr disponenten välvilligt rum i sjuk
huset för en hyra av fem kr. pr månad", heter det i proto
kollet. 

Efter åtskilligt diskuterande fram och tillbaka beträffande 
lönefrågor och annat ordnades det så att Bergqvist den 1 
maj 1895 tillträdde predikantbefattningen i Gustavsberg 
med 900 kronor i årlig lön. 

I ett brev till minnesskriftens författare berättar pastor 
Bergqvist i mars 1943 bl. a. följande från sin verksamhetstid 
i Gustavsberg: 

"Det var då en härlig besökelsetid för nästan hela Stockholms skär
gård. Människorna samlades villigt omkring Guds ord över hela mitt 
arbetsfält. En vecka i månaden besökte jag Nämndö, Runmarö och 
Stafsnäs. På Ingarö, Värmdö och Sandhamn gjordes tillfälliga besök så 
ofta det var möjligt. Kyrkoherde Kallberg på Värmdö lovade mig kyr
korådsförbud, om jag for ut och 'förvillade de enfaldiga skärgårds
borna'. Men jag hörde sedan inte av något sådant förbud . Pastor Oliv 
på Ingarö var mera välvillig, och till någon del kunde vi samarbeta. 
Så bad han mig 1897 att hålla julotta i kyrkan i hans ställe. Vid den 
tiden fingo vi hålla alla våra möten i kyrkan, och fabriksledningen vi
sade stort intresse för vår verksamhet på flera sätt." 

Redan den 1 december 1898 lämnade pastor Bergqvist 
Gustavsberg och har sedan varit predikant i Tegelsmora, 
Tidaholm, Skutskär, Ovanåker, Norrtälje och Ulricehamn, 
varefter han till pensionsåldern ägnade sig åt bibelskoleverk
samhet i Västergötland. Han är nu bosatt i Sala. 

Styrelse och stadgar. 

Ända till 1896 leddes församlingen icke av en styrelse 
utan av församlingstjänare, som det heter i protokollen från 
1890-talets början. Församlingsföreståndaren var samtidigt 
ordförande. Vice föreståndaren var ock vice ordförande. 
Dessutom valdes kassaförvaltare och sekreterare. Dessa fyra 
utgjorde församlingens ledning. Dessutom valdes ett antal 
diakoner och diakonissor, vilkas uppgift var att besöka sju
ka och vårda sig om behövande. Men dessa hade intet att 
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]. A . Bergqvist. 

göra med församlingens egentliga 
ledning. Deras funktion angavs se
nare med uttrycket "besökskom
mitte". Ar 1942 slopades valet av 
en sådan, alldenstund man menade, 
att varje medlem här borde göra 
sin insats, och uppgiften således ej 
överlämnas åt ~ågra få. 

Vid församlingsmöte den 15 de
cember 1895 föreslog F. Hultman, 
att församlingen vid årsmötet borde 
välja en styrelse, som handhade 

uteslutande de ekonomiska angelägenheterna, samt att en 
särskild styrelse valdes för ledningen av den andliga vården. 
Frågan bordlades. Samtidigt diskuterades ett förslag att 
antaga stadgar för församlingen. Sådana saknades förut. 
At pastor Bergqvist uppdrogs att utarbeta och till nästa 
församlingsmöte framlägga stadgeförslag. Så skedde också. 
I protokollet för den 27 december heter det: 

"Härvarande kristna friförsamling (en förening av på Jesus Kristus 
troende) antog efter överläggning enhälligt följande stadgar: 1 

§ 1. 
Friförsamlingens uppgift är att verka för människors frälsning och de 

troendes enhet en!. Joh. 17 :20- 26; att genom uppbyggelse och aktgi
vande (Ebr. 10:23- 25) befordra varandras bevarande och tillväxt i 
nåden ; att utöva kristlig församlingstukt en!. Matt. 18 : 15- 17 samt att 
efter förmåga arbeta för den yttre missionen. 

§ 2. 

Inträde i församlingen vinnes av var och en på Jesus Kristus sant 
troende, dock först efter överläggning och beslut av församlingen. Den 
som önskar bliva medlem av församlingen har att därom göra anmälan 
hos församlingsföreståndaren. 

§ 3. 

Den medlem, som för synd måste uteslutas eller som icke på tre av 
församlingens månadsmöten infunnit sig (personligen eller genom om-

1 De återgivas här efter den språkligt något förändrade tryckta versionen. 



bud) är, sedan han blivit behandlad en!. Matt. 18: 15-17, skild från 
församlingen och dess tillhörigheter. 

§ 4. 
Församlingen, vars grund är Jesus Kristus (Ef. 2:20-22, Joh. 8:36) 

skall för lära och liv hava Bibeln till rättesnöre. 

§ 5. 
Församlingens ekonomi handhaves av en styrelse, vilken årligen med 

slutna sedlar väljes av församlingen. Inom styrelsen, som skall bestå av 
sju (7) personer (manliga medlemmar) och vilka äro inför församlingen 
gemensamt ansvariga, väljas ordförande, sekreterare och kassaman. 

§ 6. 
Räkenskaperna avslutas för kalenderår och granskas av därtill ut

sedda revisorer. 
§ 7. 

Vid beslut inom församlingen och styrelsen gäller i allmänhet enkel 
röstpluralitet. Stanna lika mot lika, är ordförandens röst avgörande. 

Vid årsmötet i januari 1896 tillämpades de av församling
en antagna stadgarna, och sju ledamöter valdes i styrelsen. 

Gudstjänst, nattvard, dop. 

Redan under 1880-talets senare del hade församlingen, 
som vi förut visat, fått löfte att hålla vissa större möten i 
kyrkan. I juli 1895 beslöts att utverka tillstånd av herr 
Odelberg att regelbundet få använda kyrkan på söndags
eftermiddagarna. Löfte gavs att församlingen från och med 
den 21 juli detta år skulle få sin framställning beviljad. I 
början av 1897 fick man löfte att ha gudstjänst i kyrkan 
också kl. 9,30 fm. Det förekom t. o. m. att församlingen fi
rade enskild nattvardsgång där. Så skedde åtminstone första 
söndagen i november 1898. I regel höllos dock de söndags
gudstjänster, varvid nattvardsfirande förekom, i "Hyddan". 
Redan nu förekom nattvardsfirande i anslutning till förmid
dagsgudstjänsten första söndagen i månaden. Denna anord
ning gäller alltfort. 

Vid församlingens gudstjänster i kyrkan talade vederbö
rande predikanter ej från kyrkans altare eller predikstol. I 
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stället användes en flyttbar talarestol, som gjorts i ordning 
just för dessa gudstjänster. 

Studerar man församlingens första matrikel, finner man, 
hur där flitigt gjorts anteckningar om dop. Några äldre 
medlemmar anges döpta redan 1878. Särskilt under 1880-
90-talen döptes rätt många. I november 1897 meddelade 
styrelsen, att de som önskade erhålla dopet skulle få ersätt
ning för de omkostnader, som voro förbundna därmed. 
Samtidigt framkastades i församlingsmötet ett förslag, att 
någon i församlingen borde väljas att döpa de troendes 
barn, när så önskades. Frågan bordlades. Nästkommande 
församlingsmöte beslöts i överensstämmelse med förslaget. 
Såväl dop av vuxna som av barn har således praktiserats i 
församlingen. Vuxendopet synes dock i början av 1900-
talet ha blivit allt mindre vanligt, men från 1920-talets bör
jan har det åter praktiserats i rätt stor omfattning. De flesta 
av församlingens medlemmar torde vara döpta som troende. 

Ekonomi, möten och fester. 

Församlingens ekonomi har alltigenom baserats på frivilliga 
gåvor. Kollekten är naturligtvis den vanligaste insamlings
formen. Alltsedan syföreningen tillkom 1876, har den ge
nom sina försäljningar bidragit icke så litet till försam
lingens kassa. Offerhögtiderna ha senare fått en given plats. 
Atminstone sedan 1896 har en offerdag förekommit omedel
bart efter "procentutdelningen" (i "Bolagsboden", senare i 
Konsum). 

Förmodligen under inflytande från nykterhetsrörelsens i 
vårt land verksamhetsformer ha även inom missionsverk
samheten någon gång basarer anordnats. I september 1895 
hölls en sådan av friförsamlingen i Gustavsberg. Den in
bragte 212 kronor. Följande år beslutade man, att i stället 
för basar anordna en offerfest första lördagen efter avlö
ningen i september. Säkerligen var det insikten om, att ba-



sarerna inte äro en för den kristna verksamheten passande 
arbetsform, som dikterade detta beslut. 

Atminstone ända från 1892 ha morgongudstjänster hållits 
på Kristi himmelsfärdsdag. Detta och följande år hölls den 
tillsammans med baptisterna. Första året var den förlagd till 
kl. 5 på morgonen. Något år senare skedde samlingen kl. 6, 
sedan kl. 7. Dessa morgongudstjänster ha fått en så fast 
tradition, att den inte gärna kan rubbas. Första gången sam
lades man i Mörkdalen, sedan på åtskilliga andra platser, 
bl. a. Östra Ekedal. Från och med 1902 har Kråkberget, 
ovanför Missionshuset, blivit den traditionella samlings
platsen. Vid dessa tillfällen har alltid kaffeservering före
kommit. Mycket folk har vanligen samlats, i synnerhet när 
det varit tjänlig väderlek. 

Under 1890-talet och senare höllos vår och höst i regel 
stora missionsmöten, till vilka man kallade flera talare. Ar 
1894 kallades exempelvis kammarherre Holts, Landsman, 
W. Sjöholm, J. A. Bergqvist och G. H. Lagerström. 

Vid årsmötet 18% väcktes förslag om utarbetandet av en 
25-årsberättelse för församlingen. Man var tydligen då inne 
på den tanken, att församlingens ursprung borde ledas till
baka till 1870-72. Pastor Bergqvist och F. Hultman fingo 
uppdraget att utarbeta 25-årsberättelsen. Av okänd anled
ning föll tanken i glömska till augusti 1900, då styrelsen fick 
i uppdrag att utarbeta en 25-årsberättelse. Man planerade 
25-årsfesten till slutet av december detta år men måste sedan 
uppskjuta den till 26-27 januari 1901. 

Pastor P. 0. Nyberg. 

När pastor Bergqvist den 1 december 1898 frånträdde 
sin befattning som predikant och församlingsföreståndare i 
Gustavsberg, efterträddes han av Per Olof Nyberg. Denne 
kom då närmast från Oregrund. I Gustavsberg stod han 
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P. 0. Nyberg. 

Missionshuset. 

troget i sin gärning till början av 
december 1905. Han fortsatte pre
dikantgärningen i Vaxholm, Halls
berg, Sävsjö, Hallands Ansgariiför
ening och Sennan samt slutade sin 
arbets- och levnadsdag som pastor 
i Solberga, där han - drabbad av 
hjärnblödning - avled den 30 de
cember 1935. 

"Hyddan" hade vid flera tillfällen visat sig ge otillräck
ligt utrymme för församlingens ständigt växande verksam
het och ökade medlemsantal. I februari 1895 framkastades 
ett förslag att genom brukspatron Odelberg söka erhålla en 
större lokal. Frågan bordlades. Följande församlingsmöte 
fick Fritz Andersson i uppdrag att till herr Odelberg fram
föra församlingens Önskan. Frågan föll för tillfället men kom 
upp på nytt i september 1899. Något beslut om byggande av 
missionshus kunde det av brist på medel inte bli. F. Hult
man föreslog bildandet av en byggnadsfond. Detta blev ock 
församlingens beslut. I november samma år beslutades om 
en petition till herr Odelberg i ärendet. Den 16 mars 1901 
heter det i protokollet: 

"Ordföranden upplyste att löjtnant Odelberg nu besvarat församling
ens till honom ingivna petition, då han nu lovat att bygga ett missions
hus. Vidare upplystes, att han överlämnat åt församlingen att själv utse 
platsen för detsamma samt skaffa byggmästare och upprätta kostnads

förslag. Församlingen, som med glädje och tacksamhet mottog denna 
underrättelse, uppmanades nu av ordföranden att framlägga förslag till 

byggnadsplats." 



Missionshuset, Gustavsberg, uppfört 1901. 

En livlig diskussion fördes beträffande byggnadsplatsen. 
Man stannade dock för den s. k. "Stallbacken". Avenså var 
området mitt emot den plats, där Missionshuset nu ligger, 
på tal. Det avgörande ordet beträffande platsfrågan hade 
naturligtvis brukspatron. Däremot fick församlingen ordna 
med ritningar. De utfördes av Emil Steen. Det var också 
närmast han som skaffade byggmästare. Det blev Gustaf 
Bengtsson från Nämndö. Bengtsson, som avled den 11 april 
1943, hade år 1900 byggt ett missionshus på Nämndö. För
samlingens styrelse visade sig mycket tveksam inför de 
framlagda ritningarna. Den menade, att huset blev för stort 
och framför allt för högt. Steen fick dock sin vilja igenom. 

Vid midsommartiden 1901 började grundläggningsarbe
tet. Där Missionshusets värmekammare nu är insprängd, 
fanns då en bergknalle. Från denna är all sten till grunden 
hämtad. En entreprenör Lycell från Stockholm lade grunden 
med ett lag på fyra man. Byggnadsarbetet utfördes av bygg-
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mästare Bengtsson och en broder till honom samt ytterli
gare tre byggnadsarbetare från Nämndö. Den 15 december 
1901 kunde huset invigas. Doktor E. J. Ekman var huvud
talare. Föregående söndag hade församlingen hållit tacksä
gelse- och avskedsmöte i "Hyddan". 

Trots att friförsamlingen tagit initiativet till missionshus
bygget och fått brukspatrons tillåtelse att i fondväggen göra 
en nisch och där placera den av församlingen förut ägda 
Kristusbilden, skulle byggnaden nu kallas kommunalhus. 
Snart nog annonserades likväl att möte skulle hållas i Mis
sionshuset. Fritz Andersson inkallades då på kontoret och 
fick brukspatrons bestämda tillsägelse: "Jag har sagt, att 
det skall heta kommunalhus, och därvid får det bli". Först 
så småningom fick det heta Missionshuset. Men eftersom 
det alltfort till gagnet också är kommunalhus, har även den
na benämning ofta använts.* 

Brukspatron Odelberg ville äntligen att orgeln i Missions
huset skulle placeras på läktaren. På den punkten fick dock 
församlingen sin vilja igenom, och orgeln fick från början 
sin plats på estraden. 

Nuvarande vaktmästarebostaden i Missionshuset var från 
början avsedd till predikantbostad och användes även till 
sådan. Vaktmästarinnan bodde i nuvarande biblioteket eller 
köket. 

Pastor Oscar Mellblom. 

Pastor Nybergs närmaste efterträdare i Gustavsberg blev 
Oscar Mellblom. Han var västgöte och hade fått sin andliga 
fostran inom Frälsningsarmen, vilken han 1896-1904 tjänat 
som officer. Sistnämnda år blev han anställd som resepredi
kant i Upplands Ansgariiförbund och kom i augusti 1906 
till Gustavsberg. Inom denna församling stannade han till 
den 1 oktober 1913. Därefter kom han till Ljungby, sedan 
till Falköping och Malmö. I slutet av 1920-talet övergick 

34 *Begreppet Missionskyrka har införts på senare år. Kanske för att mer medvetet 
hävda frikyrkoiden, en självständig kyrka. 



Oscar Mel/blom. 

han till Pingströrelsen och är nu 
pastor i Eskilstuna pingstförsam
ling. 

Mellblom har i brev till förfat
taren av denna minnesskrift med
delat flera intressanta detaljer från 
sin verksamhetstid i Gustavsberg. 
Följande må citeras: 

"Efter vad jag kan förstå passerade vi 
en gräns mellan vad man kan kalla den 
gamla stammens tid och en något nyare. 
D~n gamle och viljestarke skräddarmästa

ren Holmberg hade varit ordförande, organist och sångledare under den 
största tiden av församlingens tillvaro, men rätt snart efter min ankomst 
framträdde nya bröder mer och mer i ledareställning på såväl ordfö
randeposten som i sången och musiken. Därmed kom hela verksam
heten in i en föryngringens process. 

Så gott som varje vinter hade vi mer eller mindre väckelseperioder, då 
många blevo frälsta och lades till församlingen. I vanliga fall var det så, 
att då vi började böneveckorna på det nya året, samlades stora skaror, 
mest ungdom. Vi behövde blott annonsera väckelsemötena, och lokalen 
fylldes till sista plats. Endräkten och verksamhetslusten var utmärkt. 

Utom samhället hade vi några utposter såsom Velamsund, Gustavs
vik, Skälsmara på Ingarö m. fl. platser. Vi upptogo även verksamhet i 
Fruvik, där en del vänner blevo vunna för Gud och kommo till för
samlingen. - - -

Då den första storstrejken i vårt land gick av stapeln 1909, spärrades 
alla vägar till Gustavsberg av bruksledningens män. Detta för att ingen 
obehörig, ingen upprorsmakare skulle kunna komma hit. Det lyckades 
också. Bruksledningen stod i ett gott förhållande till församlingens 
verksamhet, även om den· gärna ville ha en viss uppsikt däröver, så att 
det inte kom något med, som kunde skada den gamla regimens makt. 
Samtidigt visade de stor generositet mot oss. Vi ägde dess förtroende 
även i det rent religiösa." 

Förhållandet till bruksledningen. 
Mellblom meddelar i samma brev, att han vid ett tillfälle 

fick brukspatron Odelbergs uppmaning att medla mellan 
tvenne makar, som voro oense och färdiga att begära skils-
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Församlingsledare (kortet från omkr. 1911). Främre raden (från vänster): C . F. jarl , C. 
Lindbom, Sam. Svensson. Bakre raden : W ilh. Johansson , F . Hultman, Fritz Ander»o11 . 
C. A. Fransson, E. Steen, E. Hedblom. 

mässa. Kyrkoherden hade förut förgäves sökt ena dem. 
Mellblom lyckades och steg därför i anseende hos herr 
Odelberg. 

I en valkampanj ville herr Odelberg ha Mellbloms med
verkan att bilda en lokalavdelning av allmänna valmansför
bundet. Mellblom avböjde emellertid. 

Som bevis på brukspatron Odelbergs fruktan för allt nytt 
nämner Mellblom, att då Solskenssångaren J. A. Hultman 
vid ett tillfälle skulle komma till Gustavsberg, det sattes 
ifråga, om detta kunde vara så nyttigt. Han kunde ju an
vända besöket att locka arbetarna över till Amerika! 

Den s. k. "fattigprästen" Hedberg från Stockholm kom 
vid ett tillfälle till Gustavsberg. Han hade en skioptikon
apparat med sig och skulle hålla föredrag om sin sociala 
mission samt insamla medel för denna. Herr Odelberg rå
kade vara nere vid båten, då Hedberg kom. När han såg 
Hedbergs väldiga bagage, gjorde han sig underrättad om 



saken. Han förbjöd då användandet av skioptikon, ty det 
kunde förorsaka eldsvåda, menade han. Apparaten måste 
stanna ombord på båten, och Hedberg fick hålla sitt före
drag utan den och bilderna. 

Tillägg till stadgarna. 
I maj 1911 diskuterades ett förslag att ändra valsättet av 

församlingens styrelse så till vida, att styrelsen valdes för 
två år och att fyra ledamöter stodo under omval det ena året 
samt tre det andra. Frågan bordlades. I juni avslogs för
slaget, men i augusti antogs följande tillägg till förutvarande 
stadgar (det trycktes och klistrades fast vid de förut tryckta 
stadgarna): 

§ 8. 
Rättighet att sammankalla församlingens medlemmar för överlägg

ningar och beslut äga: församlingens föreståndare, ordförande och på 
särskilt uppdrag vice ordförande samt styrelsen i sin helhet. 

§ 9. 
Församlingens samlingslokal får icke av församlingen upplåtas för 

andra ändamål än sådana, vilka sammanfalla med församlingens egen 
verksamhet. 

Undantag kan dock göras för nykterhetsverksamheten, samt för an
dra rent ideella syftemål. Dock skall varje sådant fall av församlingen 
prövas, innan lokalen därför upplåtes. 

§ 10. 
Dessa stadgar få icke ändras med mindre förslag därtill behandlats 

vid tvenne på varandra följande ordinarie församlingsmöten och minst 
två tredjedelar av de närvarande medlemmarna därom fattat beslut. 

En framgångens tid. 
Nittonhundratalets första årtionde var i många avseenden 

mycket lyckligt för vår församling. En ungdomsförening 
tillkom och tilldrog sig mycket intresse. Missionshuset upp
fördes och gav rikare möjligheter för församlingens verk
samhet. Mest betydelsefullt var dock, att denna tid prägla
des av andlig väckelse. I februari 1908 kunde t. ex. försam
lingen på en gång hälsa 21 nya medlemmar välkomna. Och 
under året 1909 intogos icke mindre än 46 medlemmar i för-
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Församlingens ungdomsförening, omkring 1907. 

samlingen och 51 i ungdomsföreningen. Det bör dock an
märkas, att siffran 194 för församlingens medlemsantal vid 
utgången av 1910 är för hög. Matrikeln fördes nämligen vid 
denna tid inte med sådan noggrannhet, att man helt kan lita 
på de statistiska uppgifterna. 

Trots att denna tid således präglades av framgångar på 
skilda sätt, finner man i protokollen vittnesbörd även av 
annan karaktär. Ar 1907 klagade pastor Mellblom vid ett 
tillfälle över att onsdagsmötena voro så dåligt besökta. Föl
jande år talas det om att församlingsmötena ej rönte tillbör
ligt intresse. Styrelsen framkastade i november 1908 en frå
ga, om intresset för församlingslivet var sådant det borde 
vara. Flera av de närvarande yttrade sig. Man kom till det 
resultatet, att intresset ej var som den första tiden man till
hörde församlingen, och att en allmän längtan förspordes 
i församlingen efter den första kärleken. Det blev bön 010 

att Gud måtte utgjuta sin kärleks Ande i allas hjärtan. 



Stagnation - fortsatt kamp. 

För år 1910 kunde församlingens föreståndare, som vi 
förut nämnt, rapportera ett medlemsantal på 194. Detta är 
det högsta i församlingens historia. Sedan har medlems
antalet oupphörligt sjunkit, även om det nu och då företett 
en tillfälligtvis uppåtgående tendens. 

Den tid som det här rör sig om, ligger emellertid så nära 
vår egen, att den här kan behandlas mera kortfattat än före
gående tidsperioder. 

Aren 1913-1918. 

Som pastor Mellbloms efterträdare kallades i tur och ord
ning flera predikanter, som dock alla gåvo nekande svar. 
I december 1913 utfärdades kallelse till pastor Oskar Nils
son, Örebro. Hans svar blev jakande, och platsen tillträddes 
den 1 juli 1914. 

Under vakanstiden anlitade man för predikoverksamhe
ten elever från Missionsskolan samt pastor Artur Wistrand, 
vilken sedermera övergick till prästerlig gärning. H an blev 
1934 komminister i Fellingsbro, Västmanland. 

I slutet av november och början av december 1913 verka
de Svenska Missionsförbundets evangelist P. E. Sandberg 
med framgång i Gustavsberg. Det blev en i andligt avseen
de livaktig tid. Ganska många fördes till livsgemenskap 
med Gud. 

Pastor Oskar Nilsson har berättat följande från sin verk
samhetstid i Gustavsberg: 

"Det är med stor tacksamhet jag tänker på den tid, jag var predikant 
i Gustavsberg. Broder Ernfrid Hedblom var då församlingens ordf., 
som sände mig församlingens kallelse. Platsen tillträddes den 1 juli 
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1914 och blott en månad senare bröt förra världskriget ut. Det var 
allvarsstämning, då kyrkklockorna kallade till mobilisering. Jag minns, 
hur föräldrar och syskon följde de inkallade till båtbryggan i Gustavs
berg och togo farväl med tårade ögon . De visste ju ej, vad som före
stod de unga männen, som nu reste till olika förläggningsorter . 

Hösten 1915 hade vi en välsignad besökelsetid, då många vunnos för 
Herren. Det var särskilt en sång som slog igenom i hela samhället. Jag 
var själv gripen av den och sjöng den kväll efter kväll: 

Må vi alla hava olja uti våra lampor då, 
att vi må när Jesus kommer in uti hans rike gå. 

Så lydde kören av Hultmanssången. Den sjöngs i Missionshuset , 
hemmen och i fabriken dagarna igenom av troende och otroende. 

En kväll kom en ung man, John Olsson, in på mötet. Han var 
något ankommen av sprit men satt för övrigt uppmärksam och lyssna
de. Vid eftermötet ville han, att jag skulle bedja för honom i lilla sa
len. Några av bröderna varnade mig och sade, att han blott spelade 
bekymrad. 'Han är för övrigt drucken, så det tjänar intet till', sade de. 
Men jag villfor hans begäran och bad till Gud, att han skulle frälsa 
honom. Själv bad han under tårar, att Gud skulle frälsa honom från 
dryckenskapslasten. När mötet var slut, tog jag John under armen och 
följde honom hem, där han omtalade vad som skett. 

En gång senare kom han hem en kväll berusad. Dagen efter kom 
han upp till mig i predikantbostaden och omtalade, att han fallit. Vi 
bådo åter till Gud, och han fick en underbar kraft, som sedan bar 
honom genom allt. Aldrig skall jag glömma, då jag en gång bad ho
nom inleda ett kvällsmöte med bibelläsning och ett kort vittnesbörd. 
Det tog bättre än någon predikan. Han som förut varit en förfallen 
drinkare blev en verklig prydnad för Guds och Frälsarens lära i alla 
stycken. 

När jag några år senare var med på generalkonferensen som ombud 
för Östersunds Missionsförsamling - den hölls i Auditorium - kom 
John Olsson och lade sin hand på min axel. Han omtalade då, att han 
i konferensen var ombud för Gustavsbergs Friförsamling. Det blev för 
mycket för mig. Mina ögon fylldes av glädjetårar. Jag måste följa min 
vän ut i korridoren . Då tackade han mig för att jag ej gav hoppet för
lorat om hans frälsning. Nu är han hemma hos Herren (död 27 juni 
1932) och jag hoppas av nåd få möta honom och många andra, som 
vunnos för Gud under den tiden. 

Numera slöjdläraren Karl Bergman var min trogna organist, och 
hans svåger Ragnar Johansson var dirigent för sångkören, som stod 
i sitt flor, då Klara Jonsson var solist. Bröderna Edvin och Ragnar 



Johansson voro skickliga fiolister, som drogo fullt hus, då vi annon
serade konserter. Församlingen bestod då av 185 medlemmar. Söndags
skolverksamheten var kraftig med Ernfrid Hedblom som föreståndare. 
Han ägnade sig med omsorg åt sin uppgift och ordnade särskilt trev
liga söndagsskolfester både i det fria och i Missionshuset. 

När jag tillträtt min plats och inflyttat i den nya predikantvillan, 
fick jag en dag besök av brukspatronen, som hälsade mig välkommen 
till samhället och uttalade sin tanke, att jag i församlingen skulle stödja 
deras politiska riktning. Jag sade, att jag hade kommit till Gustavsberg 
uteslutande för Guds rikssaks befrämjande och att jag ej alls komme 
att inverka varken på den ena eller den andra politiska uppfattningen. 
Sedan blev det ej mer talat om den saken." 

Pastor Nilsson stannade i Gustavsberg till den 1 oktober 
1918, då han flyttade till Immanuelskyrkans församling i 
Stockholm. Därefter kom han till Östersund och är nu sta
tionerad i Nyköping. 

Redan i mars 1911 hade frågan om särskild predikant
bostad dryftats på ett församlingsmöte. Brukspatron Odel
berg hade tillfrågats om saken men ej lämnat klart besked. 
Det gick ända till hösten 1913, innan tanken på nytt fick 
liv. Men då hade man utsett plats för bostaden. Ritningar
na hade Emil Steen utfört redan 1911. Nu blev det också 
allvar av byggandet. Sommaren 1914 var bostaden (nuva
rande kommunalkontoret) färdig och kunde tagas i bruk av 
den då tillträdande pastor Nilsson. Liksom ifråga om mis
sionshuset var det fabriksledningen 
som byggde huset. Församlingen be
talade 400 kr. i hyra. 

Då den nya predikantbostaden emel
lertid visade sig ganska kall och dra
gig, återlämnades den 1927 till fabriks
ledningen. Församlingen fick sedan 
för sin predikant en lägenhet i Ske
viksgatan och 1929 T allåsen 30, vilken 
alltfort är predikantbostad. 

Från denna tid kan nämnas, att man Oscar Nilsson . 
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på årsmötet 1916 beslutade ändra § 5 av församlingens 
stadgar så, att styrelsen skulle väljas för två år. Fyra leda
möter skulle avgå det ena året och tre det andra. Alltfort 
skulle dock styrelsen bestå av enbart manliga ledamöter. 

Den 15 augusti 1916 inlämnades till överläggning på för
samlingsmöte en fråga så lydande: "Varför har jag, sedan 
jag blivit pånyttfödd och kommit till en levande tro på Jesus 
Kristus valt att såsom medlem ingå i en till Svenska Mis
sionsförbundet hörande friförsamling?" Flera talare yttra
de sig. Frågan bordlades men upptogs i september på nytt. 
Man beslutade att ge en kommitte, bestående av Alfred 
Gehlin, Oskar Nilsson och Carl Lindbom, i uppdrag att 
vidare arbeta med den. Dessa inkommo i oktober med föl
jande uttalande: 

"A. Emedan jag såsom född på nytt inom densamma åtnjuter alla 
de förmåner, jag för mitt andliga livs näring och vård behöver, såsom 
dop, Herrens heliga nattvard, Guds ords predikan, bön och sång till 
Herrens ära samt de heligas umgängelse och förbön. 

B. Emedan intet annat villkor än tro på den treenige Guden samt ett 
liv i Jesu efterföljelse fordras för inträde i denna församling. 

C. Emedan Nya testamentets församlingsliv bäst återfinnes inom 
dessa församlingar och Guc.s ord enligt Kristi och 1postlarnas lära rent 
och klart förkunnas till syndernas förlåtelse och de dödas uppståndel
se : de rättfärdigas till evigt liv, de orättfärdigas till evig död. 

D. Emedan tillfälle gives att verka Guds verk inom denna försam
ling, efter den gåva som Gud giver, till min egen tillväxt och stad
fästelse i nåden, till de troendes förkovran och enhet samt de ogud
aktigas omvändelse och frälsning. 

E. Emedan jag såsom medlem av denna församling och under verk
samhet för Guds rike bäst hålles redo att vänta Herrens andra till
kommelse, då alla trogna församlas till Guds och Kristi rike för evigt." 

Församlingsmötet instämde helt i detta utlåtande. Man 
ansåg det t. o. m. så värdefullt, att man beslöt trycka det i 
traktatform och utdela det bland medlemmarna. Man ville 
även lämna frågan till Missionsförbundets styrelse för att få 
den behandlad i konferensen. 



Tiden 1919-1928. 
Då pastor Nilsson sagt upp sin 

plats, rådde stor tveksamhet, om man 
skulle våga anställa ny predikant eller 
ej. Emellertid kallades pastor Oscar 
Höglund från Österåker. Beträffande 
hans verksamhetstid i församlingen 
citera vi hans egen framställning: 

"Då jag tillträdde min plats den I dec. 1918, 
stodo vi mitt uppe i förra världskrigets svårig-
heter och ransoneringsbestämmelser. Trots Oscar Höglund. 
detta hade församlingen i Gustavsberg anordnat en gemensam middag 
vid installationshögtiden. Vid denna högtid saknades varken kött eller 
smör, och sådant var en sällsynt läckerhet den tiden. Så var början 
gjord och fortsättningen var början lik. 

Både från församlingens och bolagets sida rönte jag den största för
ståelse, varför arbetet kändes lätt. I den bostad, som jag med min 
familj bebodde, fanns det varken lyse eller vatten. Så fick jag styrel
sens uppdrag att ingå med en skriftlig begäran till brukspatron Odel
berg med vördsam anhållan om vatten och lyse i predikantbostaden. 
På detta erhöllo vi ganska snart svar. Endast lyse var beviljat, med 
vatten skulle det anstå tills vidare. Vi fingo ännu en tid hämta vatten 
från T allåsen. Den 4 oktober 1922 var den elektriska installationen 
färdig och kunde tagas i bruk, men hur skulle det gå med vatten
frågan? 

Sa inträffade en händelse, som gjorde att jag självmant sände en ny 
skrivelse med begäran om vatten till bostaden. Några pojkar hade en 
kväll fattat posto utanför villan. De blossade och rökte, kastade tänd
stickor och slogo ur pipornas innehåll så att eldgnistorna drevo in mot 
villan. Detta tog jag som utgångspunkt för min begäran, och det 
hjälpte. Brukspatron, som då befann sig i Stockholm, ringde själv till 
arbetsledaren och bestämde att hela arbetsstyrkan skulle flyttas till 
predikantbostaden för att gräva och ordna, så att det blev vatten i bo
staden till julhelgen. 'Det ska predikanten ha till julklapp', sade bruks
patron. Nu hör det till historien, att brukspatron var mycket rädd för 
eld och eldsvådor. Det var tydligen detta som gjorde, att det nu blev 
ordnat så i en hast. Det såg likväl rätt betänkligt ut, ty det var långt 
lidet på hösten och kylan var ganska hård. Men ingenting fick hindra. 
Det måste ske eftersom det var sagt så, och det lyckades. Vädret slog 
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om och blev strålande. En dag frågade byggmästaren, om jag bedit om 
vackert väder bara för att få vatten. Till vår glädje och belåtenhet blev 
allt klart till julveckan. Detta om den yttre ramen i verksamheten. 

När det gäller den inre delen av verksamheten, hade vi det mycket 
gott. Enighet och samförstånd var rådande inom församlingen. Den 
första tiden höllo vi möten, jag tror i sex veckor, varje kväll, och 
människorna samlades i vårt stora missionshus och fyllde det till sista 
plats. Det var inte alls ovanligt att några här och var i bänkarna stodo 
upp och avlade sitt vittnesbörd eller sjöngo en sång till stor upp
muntran för oss alla. Några begärde också förbön. Något verkligt 
genombrott blev det inte, men Anden var på färde ibland oss. Till sist 
blevo vi dock trötta efter en så lång mötesserie och måste sluta. Men 
Gud bekände sig till oss alltfort. Vi hade härliga möten. Även allians
möten ordnades. Vid ett tillfälle hade vi gemensam nyårsvaka i stats
kyrkan, som var fylld till sista plats." 

I mars 1923 lämnade pastor Höglund Gustavsberg och 
har sedan tjänat Ashammars och Bodens missionsförsam
lingar. För närvarande är han anställd i Ljusdal. 

Pastor Höglund efterträddes den 1 augusti 1923 av pastor 
E. A. Almqvist, som då närmast kom från Vingåker. 

I ett brev till författaren av denna minnesskrift berör han bl. a. för
hållandet mellan församlingen å ena sidan samt fabriksledningen och 
fackföreningen å den andra. Han säger, att det från fabriksledningens 
sida fanns "en viss benägenhet att ibland vilja blanda sig i vårt arbete, 
även när det gällde det rent andliga. Jag tänker därvid på en hem
ställan, som vi finge första vintern jag var i Gustavsberg, att upphöra 
med våra väckelsemöten. Vi finge den vintern bedja med rätt många, 
och många voro berörda av Guds Ande, bland dessa även tjänste
flickorna hos den ledande brukspersonalen. Enligt upplysning av för
samlingens dåvarande ordförande - han hade kallats in på kontoret 
- finge vi uppmaning att ej längre hålla på med dessa möten. Jag på
pekar emellertid, att brukspatronen inte hade med detta att skaffa. -

I stort sett måste vi säga, att arbetarrörelsen intog en förstående 
ställning till oss. Även visade dess män en viss aktning och respekt 
för vårt arbete. Jag tänker i detta sammanhang på ett tillfälle, då de 
begärt att få en lokal för sina större möten - en lokal där de jämväl 
kunde anordna dans. Fabriksledningen ansåg, att de gott kunde dansa 
i missionshuset. Arbetarna gjorde icke bruk av detta löfte. Sista vin
tern jag var i Gustavsberg hade vi främmande hjälp. Vi hemställde då 
till arbetarna, att såvitt möjligt undvika att begära att få vara i mis-



sionshuset. De ställde sig mycket förstående 
till denna vår begäran. Vi få nog också säga, 
att församlingen ställde sig förstående och 
tillmötesgående till fackföreningen." 

Pastorerna Höglund och Almqvist 
hade att arbeta under en för vårt sam
hälle mycket betydelsefull brytnings
tid i både socialt och politiskt avseen
de. Fackföreningsrörelsen, som 1919 
bröt igenom här, hade tidigare med all 
energi hållits utanför Gustavsbergs E A Al · t . . mqv1s. 
gränser. Detta hade också lyckats. Det 
är klart, att denna rörelse, då den nu slutligen i alla fall bröt 
igenom, inte kunde gå församlingen och dess verksamhet 
spårlöst förbi. 

Några av församlingens män togo aktiv del i fackför
eningsrörelsen. Två av styrelsens ledamöter voro för övrigt 
underhandlare i den första avtalsuppgörelsen. Församlingen 
lade inga hinder i vägen härför, . tvärtom. Den kunde dock 
ej som församling engagera sig i denna rörelse. Som vi redan 
sett av pastor Almqvists uttalande, befann sig församlingen 
likväl i en besvärlig situation. Den hade ju en viss dispo
sitionsrätt över den största lokalen i samhället men var för 
denna helt beroende av bruksledningens välvilja. Fackför
eningens begäran i september 1920 att få låna lokalen av
slogs. I oktober hade arbetarkommunen fått fabriksled
ningens tillåtelse att använda .Missionshuset för ett möte. 
Men detta pågick - trots annan överenskomuelse - så 
länge, att församlingens möte inte kunde hållas den kväl
len. Församlingen kände sig föranlåten att begära större 
dispositionsrätt över lokalen. Den fick detta i viss mån. 
Men då det i mars 1922 var fråga om att hyra ut lokalen för 
ett föredrag, ansåg man det säkrast att ta reda på fabriks
ledningens inställning, enär man "befarade, att föredraget 
var politiskt". 

45 



46 

Också på annat sätt skymtar denna nya tid i församling
ens protokoll. Följande fråga skulle diskuteras på ett för
samlingsmöte i november 1920: "Kan en troende taga aktiv 
del, ja, t. o. m. vara ledare i nutidens stora dagsfrågor, såsom 
lönefrågor, sociala, kommunala och politiska frågor utan att 
därav taga skada till sitt andliga liv och tillika bliva slö och 
likgiltig för församlingens arbete i dess olika grenar?" I 
mars 1922 kände man sig föranlåten att uppmana till för
siktighet i yttranden och omdömen "under nuvarande spän
da förhållanden i arbetsfrågor". 

Också en mångfald andra frågor voro under debatt vid 
församlingsmöten denna tid. Här några exempel från 1920: 
"Vilka välsignelser får den troende genom Herrens måltid?" 
- "Vem är en troende?" - "Kunna vi som troende bidraga 
till att väckelse uppstår och på vad sätt?" - "Kunna och 
böra de frikyrkliga vara konsekventa i sin frikyrklighet?" 
Redan i januari 1920 hade man behandlat frågan om fri
kyrklig begravning och syntes enig om, att församlingens 
medlemmar borde begravas under frikyrkliga former. 

I anslutning till det sagda må tvenne frågor från 1921 här 
angivas: "Vad blir följden av frikyrklig konsekvens för den 
enskilde och församlingen? Vilka riktlinjer ha dessa att 
följa gent emot övriga samfund samt i det vardagliga livets 
umgänge?" - "Kunna de frikyrkliga taga följderna av kyr
kans skiljande från staten?" Intet protokoll refererar, hur 
frågorna behandlades. 

I oktober 1920 behandlades en fråga rörande de praktiska 
anordningarna vid nattvardsfirande. Den formulerades så: 
"Hur böra vi ställa oss till de sjuka, som på grund av sam
vetsbetänkligheter till följd av fruktan för egen och andras 
smitta, ej kunna deltaga i nattvardsfirande ?" Frågan åter
kom 1922 och avgjordes hösten 1923, då individuella kal
kar infördes vid nattvardsfirandet. 

I allmänhet hade man före 1920 en kollekt eller offerin
samling varje månad. Vid den tiden började man göra två 



insamlingar varje månad och avslog ett förslag om insam
ling varje söndag. Under 1922 (maj-nov.) prövades in
samlingssystem med offerkuvert men övergavs, "då det var 
mycket känsligt beträffande gamla och sjuka medlemmar". 
Ar 1931 var man dock färdig att definitivt införa insamling 
med offerkuvert varje vecka. 

I samband med dessa ekonomiska angelägenheter må 
nämnas, att församlingen under strejktiden 1924 hade att 
kämpa med stora ekonomiska svårigheter, vilka den dock 
modigt lyckades övervinna utan att nämnvärt inskränka på 
verksamheten. 

Värmdö södra missionsförening. 

Som framgår av föregående kapitel utövades prediko
verksamhet genom Gustavsbergs kristna friförsamling även 
på Värmdö i övrigt och på Ingarö. Sådan verksamhet före
kom även i Fruvik, och sommaren 1912 cirkulerade en lista 
för anteckning av bidrag till ett missionshus där. Den 13 
oktober samma år bildades där en församling under namnet 
Värmdö södra missionsförening. Pastor Mellblom var före
ningens ordförande. Efter hans avflyttning valdes Wilh. 
Johansson, Gustavsberg, på denna post. 

Denna församling utövade av allt att döma aldrig någon 
livligare verksamhet, och 1920 över
gingo några av dess medlemmar till 
pingströrelsen, som börjat en livlig 
verksamhet i Fruvik. Först 1922-24 
upplöstes Värmdö södra missionsför
ening och dess medlemmar - fyra till 
antalet - anslöto sig till församlingen 
i Gustavsberg. Den lilla församlingen 
i Fruvik ägde en tomt till missionshus 
samt 900 kr. som grundplåt till ett 
bygge på denna tomt. Såväl kontanter
na som tomten överlämnades till den John Hagby. 
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församling, som nu övertog verksamheten. Sedermera lades 
ock grund till ett missionshus, men efter det pingströrelsen 
funnit fäste i Fruvik, fick pingstförsamlingen 1930 utan er
sättning övertaga såväl tomten som den iordningsställda 
grunden. Några av den första församlingens medlemmar ha
de ingått i pingstförsamlingen. 

Tiden 1928-1943. 

I november 1927 lämnade pastor Almqvist sin predikant
befattning i Gustavsberg. Han har sedan haft liknande an
ställning i Blomstermåla och Broholm samt för närvarande 
i Mantorp, Småland. 

I Gustavsberg efterträddes han i mars 1928 av pastor 
John Hagby, som då kom från Missionsskolan. Aret 1927 
hade en serie väckelsemöten hållits i Gustavsberg under led
ning av pastor E. Thunö. Atskilliga bekände sig under denna 
tid ha kommit till tro på Gud. Också hösten 1931 hölls en 
framgångsrik mötesserie, då den unge evangelisten Evert 
Johansson predikade till uppbyggelse och väckelse. 

Från pastor Hagbys verksamhetstid i Gustavsberg må 
också nämnas, att församlingen på hans förslag i november 
1931 antog nya stadgar - avsevärt fullständigare än de fö
regående - samt församlingsordning. 

Om sin verksamhetstid i Gustavsberg skriver pastor 
Hagby bl. a.: 

"Ofta ha mina tankar gått tillbaka till den tiden - fyra lyckliga år -
som jag hade glädjen att tjäna denna församling. Det blir något visst 
med den plats, där man fått lägga sin ungdoms glöd, hänförelse och 
ljusa förhoppningar om framtiden. Jag hade förmånen att komma till 
församlingen vid en tid, då väckelsens vindar blåste över samhället. 
Aret före mitt tillträde hade en god väckelse gått fram. Nyfrälsta män
niskor stodo mogna för församlingsgemenskap, då undertecknad till ·· 
trädde sin befattning våren 1928. En väckelse några år därefter, om 
än inte så kraftig som den förra, medförde åter en förnyehe för för
samlingsli vet. 

Det är klart, att man i såväl denna församling som överallt annars, 



där man sedan tjänat, mötte förhållanden, som för tillfället bringade 
moln på ens himmel, men så här på avstånd sjunker sådant helt i bak
grunden för totalintrycken. Aldrig har jag tjänat en så 'snäll' försam
ling, om det uttrycket tillåtes och rätt förstås. Nu - elva år efteråt -
förstår jag, att det fanns saker och ting hos den 'nybakade' försam
lingsföreståndaren, som församlingen tålmodigt hade fördrag med. I 
stället för hårda ord fick jag vänlighet och uppmuntran"'. 

I april 1932 flyttade Hagby från 
Gustavsberg och efterträddes den 1 
mars följande år av pastor Wiking 
Sjöberg, som då kom från Frövi. Han 
skriver bl. a.: 

»Då jag blickar tillbaka till vetksamhetstiden i 
Gustavsbergs missionsförsamling är det de uppbygg
liga, de positiva, de berikande upplevelserna som 
framträder klarast. Då min vän och företrädare i 
Gustavsberg, John Hagby och jag träffades och vårt 
samtal kom in på vårt arbete i denna församling var 
vi helt överens om hur god och harmonisk denna 
församling var, icke minst tack vare dess präktiga Wiking Siöberg. 
styrelse. Något som också framstod som ett synnerligen vackert drag var att trots 
att medlemmarna på grund av livsvillkor var »politiskt medvetna» förmärktes 
aldrig någon politisk motsättning utan Guds auktoritet och skriftens suveränitet 
stod över alla politiska åsikter. Gustavsbergs församling var en för Den Helige 
Ande mycket öppen församling, vilket gjorde att det var synnerligen lätt att upp
leva Guds närhet i gudstjänsterna. 

Till de ljusa åkertegarna hörde barn- och ungdomsverksamheten som bar sin 
frukt i sin tid. Ordet »tillsammans» fick där ert praktisk utformning i det att vi 
samlades ofta i pastorsbostaden en skara ungdom, som hade svårt att få rum i de 
små industrilägenheterna. Många av dem som vi hade under vår fostran och vård 
har utfört en välsignelsebringande gärning i Herrens vingård. En av dem besökte 
oss nyss i vårt hem, missionär Birgit Lindberg, som nu var en duktig och erfaren 
missionär inom vårt samfund. 

Så vill vi, min hustru och jag, hälsa den jubilerande församlingen med Paulus
ordet: »Ingen annan grund kan läggas än den som är lagd nämligen Jesus Kristus.» 
- Den grunden håller när seklernasvinna och fly. Ära vare Gud! 

Det var 1934 som sju av församlingens medlemmar över
gingo till pingstförsamlingen.* 

Redan första söndagen i november 

*Denna avgång till pingströrelsen var bara en anledning till den betydande med
lemsminskning som församlingen fick kännas vid några år framåt. 

Ett par orsaker till detta bortfall finner vi i den brevväxling som förekom 
mellan pastorerna Almqvist och Lövgren i mars 1943. För det första anges 49 
sociala förhållanden som orsak. Många ungdomar som önskade sig en annan 
levnadsbana än den de kunde få i Gustavsberg måste flytta. 

För det andra uteslutningar. Många medlemmar var intagna i församlingen 
utan övertygande kristen tro. Andra hade inte besökt församlingen på 20 år. De 
bodde således på annan ort sedan länge utan att höra av sig. Efter revidering av 
matrikeln finner man en betydande nedgång helt naturligt, som dock efter hand 
stabiliserade sig. 



1936 lämnade pastor Sjöberg försam
lingen. Han har sedan tjänat Tegels
mora missionsförsamling och är nu an
ställd i Sollebrunn~ Andra söndagen i 
november hölls välkomsthögtid för 
pastor Lambert Östman från Insjön 
och hans familj. 

Pastor Östmans verksamhetstid i 
Gustavsberg blev mycket kort. Anda 
från hans inträde i församlingen lade 
hans vacklande hälsa hinder i vägen 
för honom i hans kall och den 5 mars 

Lambert Östman. 

1938 avled han och 
ligger begraven på Gustavsbergs kyrkogård. 

Under en vakanstid på nära ett år tjänade studerande Alf 
Tall borg från Missionsskolan som församlingens predikant. 
Den 1 februari 1939 inträdde församlingens nuvarande före
ståndare, pastor Oscar Lövgren, i predikantgärningen i Gus
tavsbergs kristna friförsamling. Han kom då närmast från 
Visnum och Visnums Kil i Värmland. 

De senare årens verksamhet ligger oss alltför nära för att 
vi här skulle kunna beröra den närmare. Blott ett par saker 
skola här nämnas. På årsmötet i januari 1942 besluta.de 
församlingen att ändra sitt namn till Gustavsbergs missions
församling. I samband därmed företogs en mindre revision 
av församlingens stadgar. 

Som vi tidigare sett har församlingen i olika omgångar 
haft uppe frågan om relationen till fabrikens ledning. Det 
har gällt om man fritt fått disponera Missionshuset eller ej. 
1922 var den frågan inte löst , ej heller 1943 under Burells 
tid då församlingen ingav en skrivelse till »kontoret» om fri 
dispositionsrätt över Missionshuset, men den avslogs. Ända 
fram till 1949 förekom fackföreningsmöten och politiska 
möten i Missionshuset. Men då kom en ändring till stånd. Ur 
protokoll från extra församlingsmöte den 27 februari 1949 
hämtar vi följande passus: 

50 * Åren 1941-46. Sedan dess skilda platser. Numera är han persionerad och 
bosatt i Trollhättan. 



»W. Gezelius rapporterade från sitt sammanträffande med 
kamrer Ericsson angående frågan om lokalerna att 
a) fabriken ej överlåter några fastigheter utom i Lugnet och 

centrum 
b) inga anspråk ställes från fabriken på frikyrkolokalerna.» 

Detta får noteras som mycket väsentligt för församlingens 
fortsatta verksamhet. 

Två betydande renoveringar har skett av Missionshuset. 
Den ena är 1949 och den andra är 1959. 

Den första gällde framförallt uppsnyggning av fonden, 
rustning av köket och indragning av WC. Dessutom begärdes 
och utfördes rustning av predikantbostaden, som för övrigt 
ses över vart tionde är. 

Den andra renoveringen av Missionshuset var mer omfat
tande än den förra. Den gällde om byggnad av läktaren till 
ungdomsrum och vidare nytt på innerväggar, golv och tak. 
Exteriören bekläddes med tegel. 

För denna stora renovering bidrog församlingen med 
20- 25.000 kronor och fabriken med det övriga. Herr 
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Skoglund, ing Olsson och målare Löfgren nämns särskilt i 
sammanhanget. 

Återinvigningshögtiden hölls den 9-10 maj 1959. Be
greppet Missionskyrkan har införts på senare år, kanske ock
så som ett uttryck för den strävan mot ökad självständighet 
som präglar en frikyrka. 

Pastor Lövgren tjänade Gustavsl?ergs 
missionsförsamling fram till år 194 7. 
Oscar Lövgren är forskare. Hans flitiga 
bre)_växling med förutvarande pastorer 
om .'örhållandena i Gustavsberg är ett 
belägg för detta påstående. 

Ett huvudområde för hans forskning 
under de senaste · 3 5 åren har sången 
och musiken varit. Ett flertal hymnolo
giska arbeten har lämnat hans hand. 
Hans större arbeten är Våra psalm- och 
sångdiktare som utkom åren 1935-39 
samt Psalm- och Sånglexikon som utkom år 1964. På många 
sätt kom detta hans intresse församlingen till godo. 
Sångaftnar av skilda slag var ofta återkommande inslag un
der hans tid. 

En byggnadsfond bildades på Lövgrens initiativ den 24 
januari 1943. Avsikten med den sades vara renoveringar 
av kyrkan samt eventuella nybyggen, och de pengarna 
har verkligen kommit till användning för båda ändamålen 
längre fram. 

Det ekumeniska samarbetet hade hittills gällt med bap
tisterna. 1945 utsträckte sig samarbetet till att gälla pingst
vännerna och 1948 var även svenska kyrkan med i den 
traditionella evangeliska alliansens bönevecka, som infaller i 
januari. Den varar alltfort församlingarna emellan. 

Man hade också ekumeniska nattvardsgudstjänster och ett 
frikyrkomöte som hölls vid pingsttiden. Omkringliggande 
församlingar var då inbjudna. 



Avskedsfest efter en gedigen period på 8 år hölls för 
Lövgren den 8 juni 194 7. Han hyllades varmt då. 

Efter tiden i Gustavsberg anställdes Lövgren å SMF :s 
expedition, snart nog som redaktör i förlagsverksamheten. 
Han har varit sekreterare i kommitten för Sånger och 
Psalmer 1951 och Ungdomssånger 1958. 

Han har också själv författat en del sånger. Ar 1971 den 
2 juni promoverades han av Uppsala universitet till teol. 
hedersdoktor. Han bor nu i Sollentuna. 

Han ger oss följande minnesord: 
Vad nåd att Gud oss kallat har 
Ett minne från Gustavsberg 

Det var den 1 februari 1939 jag kom till Gustavsberg som missionsförsam
lingens pastor och föreståndare. Redan frän början var jag med i syföreningens 
möten. Det var mest gamla som deltog i dessa. De yngre hade ju på dagarna ar
bete i fabriken. En äldre man var också ganska regelbundet med, nämligen Johan 
Alfred Löfdal (f. i Skerike, Västmanland den 9 aug 1877, d. i Gustavsberg den 
25 dec 1950). Han hade en icke ringa förmåga att skriva dikter, särskilt tillfällig
hetsdikter av olika slag. 

Vi sjöng mycket i symötena, och vi sjöng sångerna i sångboken praktiskt 
taget i ordningsföljd för att få lämplig variation och träna in sångerna. En dag 
föreslog jag vännen Löfdal att vi till ett kommande möte skulle skriva var sin 
sång speciellt för syföreningen. Det var han genast med på. Och nästa vecka när 
vi samlades hade vi faktiskt var sin säng färdig. Jag återger här första och sista 
versen av Löfdals text: 

Vi trogna vilja för Herren vara, 
fast vi blott äro en liten skara, 
Vi äro maskor i Herrens hand, 
se'n vid sitt hjärta han själv oss band. 

Vi vilja tjäna, snart slocknar blossen 
och vi tas hem från vår plats vid trossen. 
Då har vi sömmat vår sista bård, 
och får en plats i vår Faders gård. 
Under årens lopp hade jag deltagit i många symöten på många olika platser. 

Särskilt två bibelställen hade jag läst flera gånger: 2 Mos. 26:1 ff., 36:1 ff., där 
det talas om hur man sysslade med bl a tygvåderna till tabernaklet, och så 
Apg. 9:36 ff., som berättar om Dorkas kärleksgärning mot de fattiga. Jag knöt 
nu i min sångtext an till detta och skrev första utkastet till: Vad nåd att Gud oss 
kallat har (Sånger och Psalmer 571). 
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Sången bestod först av fem fyraradiga verser och trycktes så i tidningen 
Missionsförbundetden 5 maj 1939. Sedan bad en syförening att få trycka sången 
separat. Det fick de gärna. Men då vi 1948 tog den med i förslaget till vår nya 
sångbok ville jag slå samman två och två verser samt upprepa den sista versen som 
senare hälften av vers 3, detta för melodins skull. På detta sätt kom den in i 
Sånger och Psalmer. Den kan ju också sjungas som verksamhetssång utan att 
det är symöte. 

Som Lövgrens efterträdare kom 
missionär Bertil Söderberg, som va
kanspastor. Han installerades den 7 
mars 1948. Söderberg var missionär i 
Kongo åren 1938-1953 och under ett 
hemmaår tjänade han alltså Gustavs
bergs missionsförsamling. Han har un
der sina tjänsteår avlagt en serie exa
mina. Fil.kand 1948, fil.lie 1949 och 
fil.dr 1957. Sedan några år tillbaka är 
Söderberg anställd vid Etnografiska 
museet i Stockholm. Under hans tid i 
Gustavsberg hölls som regel två möten varje söndag, vilket 
fortgick också under 1950-talet. 

Församlingen firade 75-årsjubileum under hans tjänsteår 
här. Följande hälsning ger han till 100-årsskriften: 
Minnesbilder 

»Dagar komma, dagar flykta; 
Håll dig vid Guds ord och säg: 
Det är mina fötters lykta 
Och ett ljus på all min väg.» 

Dessa rader ur en slutpsalm i Den svenska psalmboken, ger perspektiv på en 
församling och dess verksamhet. Man ser tillbaka och minns dagar och stunder 
som gått. En del synes ljust och en del synes grått eller mörkt. Minnena blir en 
tolkning av verkligheten. Men Guds ord är centralpunkten både då och nu. 

Det var installation i Missionskyrkan. Missionslärare Wennfors installerade 
mig som pastor. Och därvid använde han en ny handbok för pastorer. Han hade 
själv redigerat den och kunde nu använda den för första gången. Det var högtid 
- en ljus dag i församlingen. 

Efter hand följde många gudstjänster. Det blev drygt hundratalet under min 
tid i Gustavsberg åren 1948-49. Man minns en del. Det mesta glömdes bort. Men 
kvar stod åter Guds ord, våra fötters lykta. Och sångerna som ljöd - och som 



tystnat - talade om Guds ord, Guds ledning och hjälp. De villiga sångkrafterna 
stödde och inspirerade. 

Ekumeniken i samhället var god. Men man talade inte mycket om den. Man 
praktiserade en gemenskap och särskilt under alliansveckorna. S ta tsk yrka och fri
kyrka samarbetade. Predikstolsbyten var vanliga. 

Församlingen hade en utpost i Skälsrnara. Där hade tidigare varit en fram
gångsrik verksamhet, men den avtog efter hand. Och till slut fanns ingen försam
ling kvar på platsen, men ibland anordnades möten i det lilla rnissionshuset. 

Det var en jul då ett rnissionsrnöte utlystes i Skälsrnara. En grupp från 
Gustavsberg reste dit. Och en del folk samlades i rnissionshuset. Jag tror att det 
var insamling för Missionsförbundets yttre mission. »Sparbössetörnning», som 
man kallar det på sina håll. Efter mötet korn en ung dam fram till mig och sa: 
»Detta lämnade far efter sig». Och så räckte hon fram en nattvardsservis. Gemen
skapens symboler ville hon återlämna, då hon tydligen inte följde sin fars väg. 

Den 1 november 1949 kom pastor 
Henry Burell. 

Han kom närmast frän Östergötlands 
distrikt, som han tjänat som ungdoms
sekreterare. 

I början av SO-talet förekom ett fri
kyrkomöte på, sorri den då hette, 
Fritidsgården, Aspvik. Norrländska sy
möten synes ha börjat under den här 
perioden och likaså tältmöten. 

Den 29 juni 1952 hölls avskedsmöte 
för pastor Burell, som sedan blev Sol-
dathemsföreständare i Uppsala och senare Socialassistent i 
samma stad. 

Pastor Burell betjänade även Björknäs. 
Den 17 augusti 19 52 kallades pastor 

Torsten Thorsen till församlingsföre
ständare. Han kom då närmast frän 
Frälsningsarmen. Den första frikyrk
liga vigseln i församlingens historia in
träffade under hans tid. Thorsen var 
varm anhängare av »norrländska sy
möten» och många sådana välbesökta 
samlingar hölls under åren 1952- 57. 
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Församlingen firade 80-ärsjubileum 
1953, dock utan större anordningar. 

Frän en årsberättelse gällande är 
1954 fogar vi in några tänkvärda ord signerade Torsten 
Tliorsen. 

»Vad är ert program? löd frågan som ledaren för ett poli
tiskt parti i Schweiz fick· vid ett tillfälle. Svaret löd: Vi är 
programmet. Och, fortsätter Thorsen: kristna borde i sanning 
kunna säga så. Paulus skriver ju: 'Ni är själva värt Kristus
brev, känt och läst av alla ... '. Vi är programmet. 

Mindre predikningar och mera liv, mindre diskussioner 
och mera kraft, mindre teori och mera verklighet, mindre 
teologi och mera kärlek till nästan. Det är ett program som 
alla förstår och kan vara redo att omfatta.» 

Tätlmöten hölls varje är den här tiden gemensamt med 
baptister och pingstvänner. 

Många främmande talare besökte församlingen de här åren. 
Det skulle leda för långt att räkna upp dem alla, men att de 
var och en bidrog på ett stimulerande sätt till församlings
undervisning är säkert. 

Under är 1955 fick man i församlingshögtider ta in 8 med
lemmar, på bekännelse och genom inflyttning. 

19 5 5 startade de berömda pensionärsfestema med Konsum 
som ekonomisk ansvarig och som sedan blivit en tradition. 

1956 reste en av församlingens medlemmar ut som missio
när till Kongo, sjuksköterskan Birgit Lindberg. Det blev sedan 
tre sådana perioder för henne. Numera tjänstgör hon som 
sjuksköterska i Stockholm. 

1956 började man med 1 :a maj möte, som fortsatte under 
några år. 

Frågan om ett ordnat arkiv för församlingens handlingar 
togs upp 1956. 

Den 27 januari 1957 hölls avskedsmöten för pastor 
Thorsen, vilken lämnade pastorstjänsten inom SMF 1958 
och numera är präst inom Svenska Kyrkan på Väddö. 



Försöken att nå vidare både inåt 
och utåt är väl alltid aktuella frågor. 
Men ett utslag i den här riktningen 
finner vi under åren 19 5 7-6 2, då pas
tor Otto Hägglund var föreståndare i 
församlingen. Han kom närmast från 
Gårdsjö och Finnerödja och installera
des den 15 september 19 57. Hägglund 
tjänade församlingen på deltid. Han ar
betade också på Gustavsbergs fabriker. 
Det var väl behovet av att komma när
mare människor i deras vardagssitua
tion som gjorde att den här kombinationen i hans tjänst upp
stod. 

Den här närheten till människor i vardagen gjorde det 
också aktuellt att få föra dialog med de ansvariga i sam
hället. Således ordnades kontaktkvällar med kommunal
politiker och skolfolk på Hägglunds initiativ. Onsdags
kvällar under 1959 tog upp trosfrågor med medverkan av 
församlingens medlemmar och dels utnyttjades kvällarna till 
sång- och musikstunder. 

»Tonen från himlen» var temat på en serie söndagskvällar 
under 1960. Under samma år intogs 8 medlemmar i försam
lingen, huvudsakligen från vårt ungdomsarbete. Detta gav 
också ett markant utslag på gudstjänstdeltagandet. De unga 
besöker flitigt gudstjänsterna, berättas det i årsberättelse 
från år 1961. För att få en ordnad praxis vid uppvaktningar 
av församlingens medlemmar bestämdes att man uppvaktar 
speciellt vid 50, 60, 75, 80, 85, 90, 95 och sedan varje år 
därutöver. 

Den 14 maj 1961 slutade pastor Hägglund sin tjänst i 
Gustavsberg och övergick 1962 till präst i Sv Kyrkan. För 
närvarande är han stationerad i Lockne, Jämtland. 

Redan innan Otto Hägglund lämna-
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de Gustavsberg kom hans efterträdare 
pastor Eric Nylander, närmast från 
Vara församlingskrets. Han installera
des den 24 september 1961 och tjäna
de förutom Gustavsbergs missionsför
samling även Stavsnäs-Runmarö mfs 
till augusti 1964. 

Den bekanta opinionsyttringen om 
kristendomsämnet på gymnasiet var 
aktuell år 1963. Församlingen beslöt 
att skriva på namnlistan med följande 
motivering från församlingsprotokoll av den 14 november 
1963: 

»Minskning av kristendomsundervisning i skolorna ökar 
ytterligare ansvaret på oss som kristna att visa medmänni
skorna på Guds väg. Det framhölls också vikten och värdet 
av söndagsskolans och scoutarbetets andliga fostran.» 

Ett par andra frågor som togs upp som ett p.s. i försam
lingsmöte samma år gällde den inre förnyelsen och formade 
sig så: »Är våra mötesbesök en börda för oss eller går vi med 
glädje och av ett behov att möta Gud? Är jag tänd och sänd 
av Gud?» 

Denna strävan mot det inre livets fördjupande kom också 
till uttryck i den översyn av församlingens stadgar som 
skedde den 19 januari 1964. Samma år noterade försam
lingen 7 5 medlemmar i matrikeln, vilket är en ökning sedan 
några år tillbaka. 

Pastor Nylander hade hjärta för de nergångna och illa 
medfarna människorna. Konsekvensen av detta blev också 
att han efter sin tid i Gustavsberg tog anställning vid RIA
byrån i Stockholm, vilken tjänst han alltjämt innehar. 

Han lämnar oss följande minnesord: 
Från nu och till evig tid ... 

Etthundra år är ingen lång tid. Sett ur evighetsperspektiv, försvinnande kort. 
Trots detta kan de korta ögonblicken vara av evighetsvärde, när de genomlyses av 



ett gudomligt skeende. Församlingen är ingen produkt av mänskligt organisa
tionstänkande. Det är en organism danad och uppehållen av Guds evigt nyska
pande ord. Den finns där som en synlig reell verklighet i nuet, uppenbar för alla, 
lik en stad som ligger på ett berg. Ett Guds verk är det. Därför är den också för
blivande. Till evig tid. Mycket har förändrats under årens gång, mycket kommer 
också att bli annorlunda i framtiden. Ett är dock fast: Guds nyskapelse förbliver. 

Inför den stundande jubileumshögtiden vill jag tolka den tacksamhet och 
glädje jag känner vid minnet av den tid som jag och min familj fick dela med 
församlingen och vännerna för övrigt i Gustavsberg. Den öppenhet och för
ståelse för församlingens utåtriktade verksamhet bland unga och äldre från 
fabriksledningens och de kommunala myndigheternas sida noterar jag med 
synnerligen stor glädje. 

Min förhoppning är att högtiden skall bringa inspiration och förnyelse. Må 
hjälparen den Helige Ande skänka er kraft och glädjefylld iver till att tryggt och 
uthålligt föra verket vidare. I förtröstan på Guds fasta löftesord får vi se fram
tiden an med tillförsikt. 

Åt Gud, för Gud, med Gud. 

Den 1 juni 1964 kallades pastor 
Roland Elf till församlingens pastor. 
Hans erfarenheter som scou tsekretera
re inom Stockholms distrikt, vilket han 
närmast kom ifrån, skulle visa sig 
mycket betydelsefulla för församling
ens arbete bland barn och ungdom, 
vilket de närmaste åren visar ett rejält 
uppsving. På grund av detta vidgade 
ungdomsarbete visade sig kyrkan otill
räcklig, varför behovet av en ungdoms
gård blev påträngande. Ett sådant 
bygge kom också till stånd under Elfs tid. Historien om den
na ungdomsgård redovisas på särskild sida i minnesskriften. 

Mitt i det ansträngande arbetet med ungdomsgården hade 
tydligen behovet av cien andliga vården och gemenskapen 
blivit markerad. I årsmötesprotokoll från år 1966 sa' man 
bl a att frågor om den andliga vården bland unga och äldre 
bör kunna dryftas i styrelsen. Behovet av andlig gemen
skap där man kan delge varandra andliga erfarenheter är stort. 

Styrelsen bör kunna ge förslag på hur församlingsvården 
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skall utvecklas, menade man. Den får inte stanna vid för
middagsgudstjänster och veckomöten. Behovet av att komma 
närmare varandra är mycket stort och likaså av att de unga 
får särkilda förebedjare. 

De kristnas attityd utåt och om faran av att döma, då man 
borde upprätta och hjälpa istället hörde också med till bilden. 
Dylika frågeställningar resulterade i en gemensam kväll för 
styrelse och ungdomsråd. 

Man kan väl säga att dessa samtal orsakade prövande av 
nya mötesformer, såsom gudstjänst annorlunda med dialog, 
estradsamtal och frågor. Styrelsen ansågs också behöva en 
helkväll för revidering av församlingens stadgar och matrikel. 
Efter revidering beslöts att trycka stadgar och matrikel och 
skicka dem till samtliga medlemmar, vilket skedde år 1967. 

I ett par samtalskvällar med baptisterna tog man upp frå
gan om kallande av gemensam ungdomskonsulent och den 
dyker fortfarande upp då och då, fastän olöst. 

Flera samarbetsorgan bildades det händelserika året 1967: 
Gustavsbergs söndagsskolråd för att handlägga gemensamma 
söndagsskolfrågor och Gustavsbergs frikyrkliga samarbets
kommitte. 

Vid flera tillfällen hade frågan om bättre orgel för kyrkan 
varit uppe. 1967 inköptes en piporgel genom Eric 
Wennerholms försorg. 

Men församlingen skulle visa sig ha mera ideer för utbygg
ande av verksamheten. Protokoll från församlingsmöte den 8 
juni 1967 visar planer på en utekyrka på berget i närheten av 
ungdomsgården. Förslag om Frikyrkolokal i Lugnet togs upp 
i styrelse- och församlingsmöte 1969. Den frågan skulle u tre
das. 

Hur lösa parkeringsfrågan för de många bilburna, undrade 
man 1967. Kan vi ordna med barnparkering för mammor 
med barn på eftermiddagstid var en annan fråga. 

För att få ordning för mötesfunktionärer beslöts 1968 att 
upprätta listor för organisationer, vaktmästare, kollektörer, 



mötesledare och predikanter. 
Den period pastor Elf tjänade församlingen präglades som 

vi sett av många och viktiga frågor. Den sista man tog upp 
till behandling före avsked den 15 januari 1969 var denna: 
Församlingens framtid och den offentliga sektorn. 

Pastor Elf flyttade sedan till södra Nissadalen nära 
Halmstad. 

Den 12 oktober 1969 installerades 
församlingens nuvarande pastor Åke 
Nilsson. Han kom då närmast från 
Söderhamnskustens församlingskrets. 

Marken var väl förberedd för ett 
gott samarbete med Baptisterna sedan 
30 år tillbaka i tiden. Om man den ti
den höll praktiskt taget alla guds
tjänsterna under juli - augusti gemen
samma med Baptistförsamlingen så 
fortsätter man med det nu. Detta för 
att de båda församlingspastorerna skall 
kunna vikariera för varandra under semestertiden. 

Vissa söndagskvällar hålles sångstunder gemensamma och 
en veckokväll disponeras för en gemensam studiegrupp, som 
tar upp bibelämnen. Några friluftsmöten förekommer un
der sommaren alltfort på olika platser i samhället. 

Evangeliska alliansens bönevecka, då även pingstvänner är 
med, har utvecklats till en mötesserie av både in- och utåt
riktad karaktär. I februari 1970 talade pastor Tage Nordin, 
Klockestrand i en serie benämnd; »Svaret» och under fyra 
veckor i februari - mars 1971 hölls en liknande serie be
nämnd »Kontakt- 71». I den serien talade riksevangelist Uno 
Christoffersson, Vårgårda och sångaren Sören Jansson, 
Norrtälje sjöng. 

Några kom till tro under dessa serier, men tyvärr har det 
ej gett något utslag i församlingens matrikel. 

Andra ekumeniska initiativ den här tiden har varit 
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Sång- och musikgudstjänster både i kyrkorna och på Gustavs
bergs teater, några uppbyggelsedagar på hösten, och tryck
ning av ett gemensamt församlingsblad, som utkommer var
annan månad. 

Gemensamt nattvardsfirande förekommer både nu och då 
och fördjupar ytterligare gemenskapen de troende emellan. 

En fråga av mer praktisk art, som fick sin lösning år 1970, 
men som tidigare varit aktuell både 1963 och 1964, var en 
högtalaranläggning till kyrkan. 

Församlingen har goda relationer till Gustavsbergs fabriker, 
KF, till skolan och kommunen. 

Församlingens äldsta medlem Emma Fingal 101 år döptes 
av pastor Nilsson i Baptistkyrkan den 9 septembe 1972. 

Ett minnesmärke i församlingens historia. 



Statistik. 

Gustavsbergs Missionsförsamling lngarö Missio~ 

Ar Församlingen U ngdomsfören. Juniorfören. Barn i samling Barn i 
Antal Antal Antal sönd.- Antal sönd.-
med!. Utgifter med!. Utgifter med!. Utgifter skolan med!. Utgifter skolan 

1872 10 
1885 46 261 :05 
1886 160 
1887 75 495 :78 168 )9 
1888 90 905:30 175 15 25 
1889 90 825 :81 150 35 25 
1890 74 1,299:46 150 34 3i 
1891 74 1,005:80 100 21 26 
1892 60 988:98 125 27 )5 
1893 60 766:49 125 27 35 
1894 94 1,393:24 150 27 35 
1895 95 1,665: 94 110 27 35 
1896 109 2,275 : 16 175 27 35 
1897 138 2,454 :64 
1898 146 2,484:62 
1899 127 2,451: 50 28 
1900 131 2,572:01 
1901 135 2,903:05 llO 
1902 140 3,470:10 
1903 140 2,642: 11 190 
1904 151 2,907 :53 170 15 
1905 171 2,997:56 56 15 82: 16 
1906 169 2,971 : 35 52 170 15 69:25 
1907 152 3,693: 28 78 13 172:60 
1908 173 3,913:46 100 12 113:02 
1909 185 4,191 :02 110 10 89:91 
1910 194 4,305: 52 104 250 10 44: -
1911 186 3,852: 37 104 10 106: -
1912 176 3,843 : 52 83 12 83:-
1~13 166 4,140:34 75 200 9 
1914 170 4,221:37 89 284:77 9 
1915 186 4,112:78 93 180 9 81: 35 5 
1916 170 3,691: 33 94 180 9 lll 
1917 158 3,633: 58 73 260:20 175 6 
19f8 lbl 4,451: 97 61 326:26 196 6 
1919 167 6,035: 26 74 593:47 146 6 
1920 163 6,430:42 61 146 6 223 :- 13 
1921 165 8,927 :68 60 778:62 146 6 
1922 152 8,394 :91 58 542:55 15 106:61 125 6 
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Gustavsbergs M issionsförsam ling lngarö Missionsför-

År Församlingen Ungdomsfören. Juniorfören. Barn i samling Barn i 

Antal Antal Antal sönd.- Antal sönd.-

med!. Utgifter med!. Utgifter med!. Utgifter skolan med!. Utgifter skolan 

1923 154 8.285:75 63 482:02 21 94:71 159 4 
1924 150 7.784:12 61 698:35 15 114:72 143 4 242:62 
1925 147 8.064:62 57 413:65 22 177 :59 136 4 322:-
1926 140 6.656:01 38 520:77 28 132:81 145 4 207:80 
1927 147 7.403:86 44 599 :55 33 157 :56 100 4 138:35 
1928 158 11.610:60 44 1.509:52 29 315:06 110 4 
1929 154 7.901:64 43 1.398:98 30 460:99 100 4 
1930 143 6.638:22 36 723:87 25 433:59 4 
1931 137 7.282:17 41 1.107:71 30 553:06 100 3 
1932 127 5.579:78 36 519:56 34 584:23 2 
1933 li7 6.020:45 37 33 402:37 
1934 107 6.676:09 30 457 :52 18 310:27 60 
1935 96 5.885:48 29 409:11 18 731 :13 
1936 92 7.947 :96 28 442:83 20 612:42 50 
1937 92 5.768:61 24 422:09 17 774:- 35 
1938 90 4.592:18 25 491:75 13 439:94 20 • 
1939 93 5.600:93 27 457:07 18 500:06 32 
1940 90 5.231:65 26 394:14 24 239:98 37 
1941 84 5.786:40 26 417:82 21 455:93 34 
1942 80 6.065:04 25 364:56 11 219:15 34 
1943 77 8.155:61 25 13 37 
1944 75 6.087:19 27 11 45 
1945 69 6.263:02 27 14 51 
1946 69 6.652:64 27 - 60 
1947 65 5.884:71 - - 60 
1948 68 8.971:75 20 363:63 - 90 
1949 72 6.607:07 21 311 :35 - 90 
1950 61 11.436:13 987:90 10 80 
1951 63 11.315:45 12 271 :50 12 75 
1952 63 12.617:20 276:95 
1953 59 12.545:72 25 319 :80 10 
1954 66 13.555 :68 25 364:12 14 186:65 85 
1955 69 13.920:60 25 12 187:- 95 
1956 70 14.167:49 25 410:51 19 170:-
1957 74 15.373:09 15 328:- 70 
1958 61 16.185:39 11 397:50 63 
1959 62 49.627:53 
1960 69 17.992:47 887:- 12 63 
1961 70 20.393 :40 14 63 
1962 72 21. 718:87 3.597:- 18 42 
1963 73 23.124:96 
1964 75 25.718:87 9.797:80 
1965 82 27.423:56 27 6.487 :83 27 82 
1966 81 29.374:22 25 7.524:- 20 62 
1967 83 49.235 :35 20 25.147:- 15 54 
1968 79 36.262:75 20 43.711:- 11 64 
1969 77 35.479:- 20 14.018:93 10 103 
1970 76 52.481 :22 15 15.112:94 30 80 
1971 72 60.421:32 15 16.035:20 30 65 
1972 70 i 
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Föreståndare 

Tom 1886 J Reinhold Carlsson 
1887-1895 F Hultman 
1896-1972 församlingens predikanter 

Ordförande 

1870-talet C R F Engberg 
1870-talet G H Lagerström 
Tom 1886 J Reinhold Carlsson 
1887- 97 F Hultman 
1898-1902, 04-06 C I Holmberg 
1903 N. Jonasson 
1907- 12, 14, 15 Carl Lindbom 
1913 Ernfrid Hedblom 
1916- 21 Emil Steen 
1922- 26 Wilh. Johansson 
1927- 36 Axel Wadström 
1937- 57 Emil Wahlin 
1958-63 Olle Eriksson 
1964- 1970 Nils Hammar 
1971- Eric Wennerholm 

Kassör 

1870-talet C R F Engberg 
Tom 1890 L G Andersson 
1890- 1915 Fritz Andersson 
1916- 39 Ernfrid Hedblom 
1940-72 Karl Gustavsson 

Sekreterare 

1892- 95 Johan Olsson 
1896- 1902 N F Jonasson 
1903-06 C Lindbom 
1907- 13 CA Fransson 
1914-17 Wilh. Johansson 
1918- 21 Sam. Svensson 
1922-37 JA Löfdal 
1938- 39 K Gustavsson 
1940- 48 Sven Fingal 
1948- 68 Ruben Edqvist 
1968- 70 Karl-Erik Gustavsson 
1970- Margit Henocksson 

Vaktmästare i Missionshuset 

1901 - 05 Sofia Magnusson 
1905- Augusta Sundstedt 
- 1910 Sigrid öberg (Österberg) 
1910-11 Fru Gustavsson 
1911- 13 Alma Jonasson 
1913- 20C F Jarl 
1920-23 Sven Carlsson 
1923- 24 Alvar Carlsson 
1924-26 Oskar Andersson 
1926- 33 Emil Wahlin 
1933-42 Hj. Hoffman 
1942-47 Sven Löfdal 
1948- 50 Harry Lemoine 
1950- 51 Erling Johansson 
1951 - 53 Allan Bengtsson 
1953-54 Fridolf Sjöström 
1954- 64 Olle Eriksson 
1965- 70 Eric Wennerholm 
1970- Toivo Fågel 
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Verksamhet bland barn 
och ungdom. 

Söndagsskolan. 

Över allt, där i senare tid andlig väckelse gått fram, har 
man förstått betydelsen av att genom den särskilda verk
samhetsform, som kallas söndagsskola, nå barnen. 

Inom Gustavsbergs missionsförening började dylik verk
samhet år 1876. Dess förste föreståndare var L. G. Anders0 

son eller "Bleka Andersson", som han vanligen kallades. 
När denne hösten 1890 lämnade vårt land och emigrerade 
till Brasilien, blev F. Hultman hans efterträdare. Redan hös
ten 1893 avsade han sig föreståndareskapet för söndagssko
lan och efterträddes av L. M. Bergman. Hans medhjälpare 
var Alfred Söderström. Ett protokoll från augusti 1895 med
delar, att en särskild söndagsskolklass skulle ordnas för så
dana barn, som "läst i nattvardsskolan". Från 1902 kallades 
denna avdelning för ungdomsklassen. 

En söndagsskola i Vik skulle församlingen hösten 1895 
antaga som sin. Bergman och Söderström valdes till före
ståndare också för denna. Antagligen var det så, att den 
förut tillkommit på enskilt initiativ - kanske Bergmans 
och Söderströms. Nu inlemmades den i församlingens verk
samhet för övrigt. 

Då trädgårdsmästare Fredrik Fröding år 1904 eller -05 
kom till V elamsund, började han där söndagsskola. Denna 
fortsatte han oavbrutet till 1928, då några personer från 
Gustavsberg togo vid. Denna söndagsskola måste dock 
snart nedläggas. Aven i Anneberg och Lemshaga ordnade 
församlingen söndagsskolor i början av 1900-talet. I årsbe
rättelsen för 1913 nämnas de sista gången. 



Från och med 1905 blev Ernfrid Hedblom föreståndare 
för söndagsskolan i Gustavsberg. H ans begåvning och per
sonliga läggning passade just för denna uppgift. Anda till 
utgången av 1933 stod han på denna post och var sedan i 
ytterligare fem år vice föreståndare, medan Sven Svensson 
arbetade som söndagsskolans föreståndare. Från och med 
1939 är Oscar Lövgren föreståndare för söndagsskolan.* 

Som det framgår av den på annat ställe i M inriesskriften 
införda siffertabellen, hade söndagsskolan år 1910 inte 
mindre än 250 barn. Emellertid sjönk barnantalet ganska 
snabbt och var 1938 endast 20. För närvarande äro 34 barn 
inskrivna i församlingens söndagsskola. 

Söndagsskolan vid det s k Kapellberget, vid Buptistkyrkan från 
omkring 1920. 

Från år 1944 visar siffrorna klart stigande barnantal. 
1948- 49 uppvisar en topp med 90 barn och år 1970 kunde -
man notera 103 inskrivna barn. Nu noterar man cirka 60 -
barn i söndagsskolan. 

Visserligen sitter söndagsskolan trångt till för många fa-

* Fram till 1946 hade han den uppgiften. Då övertog Elsa Lindbom föreståndar
uppgiften. Hon efterträddes år 1948 av Emil Wahlin. År 1951 tillträdde Allan 
Bengtsson posten. Året därpå blev Sven Fingal vald. Han var föreståndare till 
år 1956 då Olle Eriksson iklädde sig ansvaret, vilket han alltfort innehar. 6 7 
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miljer, men man kan dock erbjuda den på fem olika platser. 
Samordnandet av söndagsskolverksamheten sker sedan år 

1967 genom Gustavsbergs söndagsskolråd, som årligen arran
gerar söndagsskolans dag, kursverksamhet och PR. 

Ända fram till 1944 hade söndagsskolan egen kassa, men 
den 20 februari detta år övergick räkenskaperna till försam
lingens kassör. 

Söndagsskolan i Gustavsbergs missionsförsamling firade 
70-årsjubileum 12-13 oktober 1946. Detta hedrades med 
en dikt skriven av J A Löfdal, en av förgrundsgestalterna i 
församlingens historia. Under flera år var han sekreterare i 
söndagsskollärarkåren. Ett par strofer ur hans hyllningsdikt 
tål att citeras: 

»Det spirar en sådd på vår jord av idag, 
ett säde av ädlaste frö. 
Det sädet bars ut fyllt av kärlekens lag, 
som ej kunde dämpas och dö. 

Att leda dem fram till vår Frälsares famn 
där barnet får känna hans hand 
det finns för de små ej en säkrare hamn 
i detta fördärvade land.» 

I samband med jubileet överlämnade söndagsskolan en 
stor hedersgåva till Hulda Carlsson som troget undervisat 

·.bland barnen under en lång tid. 
Söndagsskollärarna var tidigt medvetna om behovet av 

ytterligare utbildning och inspiration för sin uppgift. I för
samlingsprotokollet från den 14 november 1908 heter det: 
»Den sista söndagen i november har söndagsskolans lärare 
jämte deras föreståndare kallat folkskollärare Gauffin från 
Uppsala för att särskilt tala med barnen och så hade lärarna 
tänkt sig att få ett möte med honom på lördagskvällen.» 

Roliga och intressanta minnesbilder finns nedtecknade av 
samme Löfdal . Ur en Söndagsskollärares dagbok från den 



10 oktober 1920 saxar vi in följande story: »Ett litet sällskap 
söndagsskollärare samlades vid ångbåtskajen i Gustafsberg 
kl 8 på morgonen. Stor var dagens betydelse. Stort var målet. 
Att öka våra kunskaper och samlas med andra söndagssko
lans vänner (i Stockholm). Snart lade vi till vid Gustaf 111 
staty och vi trampade Stockholms gator gladeligt fram 
över Norrbro och Gustaf Adolfs torg Regeringsgatan 
fram, där de stora skyltfönstren ådrogo sig vår uppmärksam
het och det en ganska närgången sådan, i det en av sällskapet 
så när hade fått in huvudet genom den stora rutan såvida inte 
hatten till en del hindrat stöten; Det ledde emellertid till ett 
bättre aktgivande på sitt uppträdande. 

Mycket hungriga gick vi genom en tunnel som gjorde oss 
ännu hungrigare. 

Vår vägledare från Riksmuseum gick främst och erlade 
avgiften för oss alla på en gång, men den siste i raden hade så 
när ändå fått betala om han inte givit sig till att spela knuff 
med en besvärlig individ som sökte tränga sig förbi. Den 
'siste' vann emellertid. Efter middag på Margareta då man åt 
med strykande aptit visade det sig att icke alla betalt sin 
middag. Missförståndet rättades till genom föreståndarens 
försorg. På Centralbadets stora gård upptäckte vi en automa
tisk våg, där vi genom nedläggande av fem öre blevo vägda. 
Till vår häpnad visade vågen över etthundra kilo för en av del
tagarna, för vilket övervikt med fem öre måste erläggas.» 

En annan trevlig episod finner vi från år 1925. 
»Söndagen den 20 december kl 10 frm. samlades vi vid 

muren för att gå till Fröding, Velamsund efter äpplen till 
festen. Deltagare voro: Hed blom, Axel Vadström, Greta, 
Agda och undertecknad. Det var 18 grader kallt på morgo
nen. Två sparkstöttingar tog vi med oss från Vadströms och 
Löfdals. Greta gömde sin bakom Eriksbergs stuga, och sedan 
gingo vi över maden rätt fram över Velamsundssjön. Då vi 
kom fram var det 15 grader kallt. Vi hade kaffe, socker, 
bröd och grädde med oss och frun i stugan kokade kaffe. 
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Hedblom läste Esajas 53 och Hebreerbrevets 11 och ledde 
oss i bön. Sånger sjöngo vi många - till och med en i telefon. 
Sedan var vi med ut och plocka i äpplena. Dem fick vi i en 
låda - 50 liter. Fröding skänkte dem. Vi köpte också med 
oss litet hem. Vi fick även taga så mycket vi fick rum med i 
fickorna, så vi såg nästan fyrkantiga ut. Vi var svettiga då vi 
kom fram genom maden ut på landsvägen. Vi drog äpplena 
upp till pastorns och satte in dem där. Det var 18 grader 
kallt, då vi kom hem vid halv fem-taget. Men glädje i arbetet 
är en Guds gåva.» 

Som en grundplät till biblar till söndagsskolan skänkte 
fru Palmaer är 1961 1.000 :- . 

Församlingen utvidgade söndagsskolan är 1964 med en av
delning i Lugnet. Problem med lokal har dock varit för han
den vid flera tillfällen där uppe, vilket föranledde lärarna att 
är 1967 föreslå att man kunde ta med sig barnen i bilar till 
kyrkan. I realiteten att upphöra med söndagsskolan i Lugnet. 
Förslag om barntimmeverksamhet dryftades i stället. Samma 
frågor har nyligen varit uppe i församlingsmöten är 1971-72, 
dock utan konkreta lösningar. 

Frågan om utbildning av lärare var aktuell redan är 1920. 
I dag är det än mer aktuellt för en levande och tidsaktuell 
söndagsskola. En kurs i Textmetodik hölls hösten 1970 och 
våren 1971 med pastor Nilsson som ledare. 

Bibelskolan. 

Pastor Bergqvist, som ägt särskild förmåga att leda bibel
studium, höll (troligen) 1897 den första bibelskolan i för
samlingen. Också pastor Nyberg synes ha hållit en bibel
skola. Vid ett församlingsmöte i mars 1899 redogjorde han 
för bibelskolans plan och syfte samt frågade, om försam
lingen önskade, att en sådan skola måtte komma till stånd. 
Församlingen godkände förslaget med tacksamhet. 

Så långt jag kunnat finna hölls sedan ingen bibelskola 



förrän 1928, då pastor Hagby var dess lärare. Deltagarnas 
antal var sju. Avslutningen hölls i pingsthelgen. 

Den hittills sista bibelskola, som hållits i församlingen, 
tog sin början på hösten 1941 och avslutades i pingsthelgen 
1942. Lärare var pastor 0. Lövgren. Deltagarnas antal var 
fyra.* 

Ungdomsföreningen. 

Under 1890-talet ryckte de unga på ett märkbart sätt fram 
i församlingsarbetet. De flesta nyomvända voro också unga. 
Atminstone i april och december 1895 höllos speciella ung
domsmöten, och man synes ha fortsatt på denna väg. Till 
församlingsmötet i november 1897 anmälde "de unga tro
ende", att de "önskade hålla en fest för de unga". Vid för
samlingsmötet i december uttalades från deras sida en öns
kan om, att flera ungdomsmöten måtte förekomma under 
året. 

I augusti 1899 framställde pastor Nyberg frågan: "Kan 
församlingen göra något a) för att sätta de unga troende i 
lämplig verksamhet, b) möjligen vinna den icke troende 
ungdomen för Herren - och om så är, vad bör göras?" 
Styrelsen fick i uppdrag att jämte fyra andra utreda frågan. 

Ur denna åtgärd kom ungdomsföreningen till stånd, trots 
energiskt motstånd från pastor Nybergs sida. Föreningen 
bildades vid ett möte i "Hyddan" den 22 oktober 1899. 
Handlande F. Hultman, vilken fungerade som mötets ord
förande, redogjorde för syftet med bildandet av en ung
dm;nsförening. E. G. Olsson var föreningens förste se kre
terare. 

Redan från starten försiggick ungdomsföreningens arbete 
i bästa samförstånd med församlingen. Nyberg hade fruktat 
motsatsen. I oktober 1899 behandlade och godkände för
samlingsmötet ungdomsföreningens stadgar. Även de stad-

* Två bibelskolor har hållits också senare. Nämligen åren 1950 med pastor 
Henry Burell som lärare och 6 elever, samt år 1960 då pastor Otto Hägglund 
ledde 5 unga in i trons huvudstycken. I övrigt gjordes ett djärvt försök år 1970 
att göra kristendoms- eller konfirmationsundervisning i frikyrklig regi till ett er
bjudande för all ungdom i åldern 13-16 år. Pastorerna Göran Tillenius och Åke 
Nilsson informerade då på skolans högstadium om denna möjlighet. Tyvärr har 
vi inte sett något utslag av detta erbjudande ännu. 

Men en möjlighet att nå ungdom finns ju i andra former. 
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Missionsförsamlingens ungdomsförening 1943. 

gar, som föreningen antog i slutet av 1906, diskuterades och 
godkändes av församlingsmötet. 

Under de första åren anordnade ungdomsföreningen i 
regel offentliga ungdomsmöten varje kvartal. Vanligen kal
lades då främmande talare. Första maj-festerna - den för
sta hölls 1901 - voro i början av enskild karaktär. Senare 
ha de blivit offentliga och hållas gemensamt med baptist
församlingens ungdom - växelvis i Kapellet och Missions
huset. 

Mötena ha haft uppbyggelse-, studie- eller samkväms
karaktär. Biblioteket, som ungdomsföreningen 1902 fick 
övertaga av församlingen och sedan betydligt utvidgat, har 
skänkt dels god förströelse, dels uppbyggelse och kunskap. 

Det förtjänar antecknas, att föreningen i maj 1911 beslöt 
kalla lektor Waldenström att hålla föredrag över ämnet: 
"En människovärdig tillvaro". Protokollen säga intet om 
beslutets förverkligande, men frågans formulering vittnar 
ju tydligt om dess ursprung i problemställningar, som 

• 



aktualiserades genom den då alltmer framträdande arbetar
rörelsen. 

Trots att pastor Nyberg hade en annan mening än de, 
som verkade för föreningens bildande, blev han dess förste 
ordförande. Från augusti 1906 till slutet av 1913 innehade 
pastor Mellblom denna befattning. Aren 1914-21 samt 
1927 var Sven Svensson ordförande. Han efterträddes 1922 
-26 av Sam. Svensson, 1928-32 av John Hagby. Sedan 
1933 är Sven Löf dal föreningens ordförande. 

Under senare delen av 1902 fattade ungdomsföreningen 
beslutet att underhålla den skolgosse i Kongo, vilken tidi
gare underhållits av enskilda personer i Gustavsberg. När 
denne växt upp, tog föreningen ansvaret för underhållet av 
en annan skolgosse, tills den vågade sig på att underhålla en 
sådan, även sedan denna blivit hjälplärare. Ar 1942 besluta
de föreningen att återgå till underhållet av en skolgosse på 
missionsfältet i Kongo. 

Bidraget till skolgossen i Kongo fick 1959 en annan form 
då man började stödja församlingens egen missionär Birgit 
Lindberg, som det året reste ut till Kongo på sin första period. 
Fram till det året fungerade Ungdomsföreningen som en 
särskild företeelse. År 1948 hade man en alliansserie med 
baptisternas ungdom av dels utåtriktad och dels inåtriktad 
karaktär. Till den förra typen av möten skall nämnas Sångens 
vecka, aktuella kvällar om tro och vetande, kristendom och 
idrott. 

Till den senare typen av möten må nämnas samlingar kring 
Richard Larssons bok, Kristna insatser i samhällslivet. Det 
var väl närmast studiet av den boken som orsakade aktuella 
kvällar i typ ovan. 1950 fortsatte man med dessa aktuella 
kvällar och ett Missionsmöte i Skälsmara i samband med för
säljningen där kom in i bilden. 

19 52 noteras att verksamheten bland barn och ungdom 
börjar få hård konkurrens från politiska organisationer och 
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andra. Från 1952-61 kunde man få sända andliga sånger via 
fabrikens rundradio. Ett utmärkt initiativ. 

Fortsatta strävanden att nå ungdom utanför de fromma 
leden var de s k »Korvbarerna». Mannen bakom den iden var 
pastor Ingemar Martinsson, Stockholm som vid den här ti
den reste runt Stockholm och inspirerade till dylik verksam
het. Han är numera sekreterare i Slaviska Missionen. 

Man utlyste t o m en särskild »Korvbarskonferens» i Ske
vik med Frank Mangs som talare. Året var 1959. 

SMU 
Samma år upplöstes formellt ungdomsföreningen och sam- • 

ordnades all ungdomsverksamhet under ett namn SMU med 
planerande och verkställande organ Ungdomsråd. Ungdoms
rådets förste ordförande var Ruben Edqvist. Han hade den 
uppgiften i en mycket betydelsefull period. 



Redan den 26 november 1962 tog man upp frågan om 
bättre lokaler för ungdomsarbetet. Ifrån början talar man 
särskilt för scouterna och begreppet Scoutstuga förekommer 
därför. I församlingsmötesprotokoll den 16 juni 1964 står 
att läsa: »Ordförande meddelade att vi fått ett kontrakt 
undertecknat Hjalmar Olsson, med tillåtelse att nyttja tom
ten för scoutstugan löpande på 25 år.» I styrelseprotokoll 
den 15 mars 1965 meddelas »att vi fått byggnadstillstånd och 
att ritningarna godkänts». Arbetsvilliga bröder skulle samlas 
för att åka ut till Aspvik och se på »stugan». Den visade sig 
vara två sammanbyggda lador, vilka plockades ner och i 
november samma år började uppbyggnaden. Två timmermän 
från fabriken svarade för stommen. Det övriga har i stort 
sett ordnats genom församlingens medlemmar. En av huvud
figurerna för bygget var byggmästare Nils Hammar, vilken 
här förtjänar ett stort tack. - Anslag till ungdomsgården be
viljades av Allmänna arvsfonden med 20.000 kr och från 
kommunen med 10.000 kr. Övriga medel skulle lånas i 
Ansgar. Vissa farhågor uttrycktes i församlingens årsmöte 
1966 att gården på grund av de anslag som beviljats skulle 
kunna utnyttjas av andra organisationer till dans o d. 

Ruben Edqvist gav lugnande besked genom att upplysa 
»att det i bestämmelserna finns en passus, som talar om att 
gården ej behöver upplåtas för sådant som strider mot våra 
intressen och dess helgd». Den 22-23 oktober 1966 invig
des gården. I samkvämet på lördagkväll talade lektor Erland 
Sundström. Pastor Elf bedömde församlingens uppgift vara 
fyrfaldig: uppbyggelse, hembesök, ungdomsarbete och 
väckelsearbete. 

Senior 
Det var inte bara scout som nu fick ordnade lokaler av 

bästa slag, utan även junior och senior. 
Seniors kvällar har varit lördagar och man har då ägnat 

sig åt samtal, diskussioner, fester, utflykter m m. En aktiv 
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form för senior var Ungdomskören som under Ove Lundgrens 
och Åke N oranders ledning var livligt i farten till år 1969. Då 
ä'ndrade den namn och sammansättning och blev en dubbel
kvartett. Numera finns en sånggrupp som fångar upp äldre 
ungdom. 

För att få diskutera igenom angelägna frågor om själa
vård och arbetsgemenskap förlade man en ledarweekend till 
Flen den 31 maj 1966. Det har på de senaste åren upprepats 
i form av en Planeringsdag för styrelse och ungdomsråd med 
ledare och lärare. 

Nya stadgar antogs av SMU år 1964 och 1968. 
Ungdomsrådets nuvarande ordförande är Karl-Erik 

Gustavsson, och hela SMU räknar 70 medlemmar. 

Juniorföreningen. 

Vid församlingsmötet den 15 maj 1917 behandlades frå
gan om bildandet av en juniorförening i Gustavsberg. För
slag därtill hade inkommit från ungdomsföreningen. Beslut 
fattades att kalla dåvarande kamrer Josef Roth att hålla ett 
föredrag speciellt för juniorålderns ungdom. I övrigt bord
lades frågan till ett kommande möte. Man kom emellertid 
icke heller då fram till ett positivt resultat. Senare tillsattes 
en kommitte, som skulle utarbeta plan för en blivande 
juniorförening. 

Den 16 december 1919 upplyste pastor Höglund, att han 
ej tagit något initiativ för bildandet av en juniorförening, 
enär han fruktade, att en sådan förening skulle verka splitt
rande på söndagsskolan. I november 1921 hade församling
en att ta ställning till ett förnyat förslag från ungdomsför
eningen att bilda en juniorförening. Förslaget gick ut på att 
ombilda söndagsskolans ungdomsklass till en juniorf ör
ening. Till något beslut kom man inte heller denna gång. 

Först i februari 1922 beslöt församlingen att börja junior
arbete och valde som ledare pastor Oscar Höglund, Sven 
Svensson, J. A. Löfdal, Agda Säfström och Greta Jansson. 



Dessa utlyste ett möte till den 8 mars, då juniorföreningen 
kom till stånd. Efterföljande möte, den 15 mars, framlades 
inte mindre än fyra namnförslag för den nybildade för
eningen. Det var vid denna tid så vanligt, att ungdoms- och 
juniorföreningar skulle ha särskilda namn. Här hade man 
nu att välja mellan "Linnea", "Ljuset", "Framåt" och "Unga 
Krafter". Det senare antogs. 

Föreningens ledare under de tre första åren var Sven 
Svensson. Därefter tjänstgjorde J. A. Löfdal till 1937, då 
han efterträddes av sin son Sven Löf dal. Flera personer ha 
tjänat som biträdande ledare. 

Arbetet i juniorföreningen har bedrivits efter en för bryt
ningsårens ungdom lämpad plan och så, att de unga själva 
fått medverka med uppläsning, sång, korta anföranden 
o. s. v. Bibel- och missionsstudium har planmässigt före
kommit. Utflykter och arbetsmöten ha regelbundet åter
kommit på juniorernas program. Sommarläger ha ordnats -
de sista åren i Skälsmara missionshus. 

Medlemsantalet har naturligtvis skiftat, såsom tabellen på 
annan plats i Minnesskriften visar. Under de första tio åren 
inskrevos sammanlagt 149 medlemmar i föreningen, N yin
skrivna under den andra tioårsperioden voro 68. 

Juniorföreningen har haft stor betydelse i strävan att 
fostra unga människor för Kristus och församlingen, även 
om inte på långt när alla, som stått under dess inflytande, 
blivit avgjorda kristna. 

SMU-junior 
Under åren 1948-49 låg juniorföreningen i träde, men 

verksamheten kom igäilg igen är 19 50. Så kom också junior 
att fungera under SMU frän och med 1959. Ett dylikt arbete 
bland tonåringar är ganska svårt och fordrar stor omväxling. 
Man har haft en grupp på ca 15 ungdomar i studier, hobby, 
utflykter mm. 1966 i samband med ungdomsgårdens färdig
ställande beslöt man att utvidga tonärsarbetet till att också 
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gälla lördagskvällarna. Man hade hittills samlat dem torsdagar. 
Från och med hösten 1970 samordnades junior med baptist
ernas ungdom och fungerar nu med 30 ungdomar i intresse
grupper, utflykter, tävlingskvällar, diskussioner mm. 

Nils-Gunnar Sjöberg har de senaste åren varit den ansvari
ge juniorchefen. Från och med 1970 fungerar pastor Åke 
Nilsson som sådan. 

Scouter vid Missionshuset i Skälsmara från omkring 1959. 

VP-VF-Scouter 
En nystartad verksamhet bland pojkar och flickor år 1948 

var Våra pojkar och Våra flickor. Dess första chef var över
lärare W Gezelius. Den 20 december samma år hade man in
vigning av 60 pojkar och flickor. Det medlemsantalet hade 
man i stort sett de tio närmaste åren. 1959 omorganiserades 
VP och VF till SMU-scout. Hans Möller var då ansvarig chef 
för arbetet. Efter honom valdes Curt Ek till ansvarig chef. 



1966 trädde Ragne Bogholt in i Curt Eks ställe och 1969 
Karl-Erik Gustavsson, som 1972 eftreträddes av Per Allan 
Rydberg. - Man hade tills för några är sedan pojkar och 
flickor skilda ät på var sin kväll men bedriver nu arbetet på 
gemensam kväll. 

Åren 1963-67 synes ha varit de mest framgångsrika för 
SMU-scout i Gustavsberg. Man hade då 80 ungdomar, och 
ledarscoututbildning förekom. 1967 fick de genomgå Brons
kursen för scoutledare. Denna framgång skall väl ses mot 
bakgrund av två faktorer. Dels den nyuppförda SMU-gärden, 
som togs i bruk fr o m 1966 och dels den goda tillgången på 
ledare. Läger, hajker och kämpalek hör till levande och är
ligen återkommande inslag. Ett läger man talar om än idag är 
Skräddartorp 196 7, då ett 5 0-tal scouter härifrån deltog. De 
sista åren har man sådana läger samordnade med Björknäs 
och Saltsjöbaden scouter och Gustavsbergs baptistungdom 
(GK). 

För närvarande har vi 30 scouter i kåren och gemenskapen 
är god, uppbyggd på patrullkvällar och avdelningsmöten. 
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Sången och musiken. 

Körsången. 

Då skräddaremästaren Carl Isak Halmberg på våren 
1875 med sin familj flyttade till Gustavsberg, fick den lilla 
missionsgruppen här en värdefull gåva för den andliga 
sången. Halmberg hade redan i Stockholm sjungit i en 
blandad kör och samlade sommaren 1876 några sångare, 
vilka han med otrolig energi tränade upp. Det blev ingen 
stor kör - blott ett par sångare i varje stämma. Orgel hade 
man då ännu inte tillgång till, varför sångledaren måste 
sjunga in varje stämma med sina sångare. Många nätter 
satte han också till för utskrivning av noterna till de olika 
stämmorna. 

Vintern 1876-77 uppträdde Holmbergs kör med bl. a. en 
sångafton i skolsalen i nuvarande Värdshuset. Den inbragte 
60 kronor, för vilken summa en orgel inköptes till missions
salen "F ridhem". Därigenom underlättades sångövningarna 
betydligt. 

Holmbergs kör uppträdde rätt ofta med högt uppskattade 
sånggudstjänster, som samlade mycket folk och gav god 
ekonomisk vinst åt församlingens kassa. 

Som körledare var Holmberg verksam ända till 1912, då 
han efterträddes av Alfred Gehlin. Denne var ju redan då 
55 år gammal och avsade sig följande år ledareskapet (d. 
9 juli 1932). Till efterträdare fick han den unge och verk
samme Ragnar Johansson. Han var allmänt uppskattad för 
sin sångaregärning och saknaden kändes stor, när han den 
26 februari 1937 lämnade jordelivet och sången här nere. 
Hans efterträdare blev Gösta Gustafsson, vilken alltfort är 
verksam i denna gärning. 



Förutom att kören sjungit vid särskilt anordnade sång
gudstjänster, har den tjänat även vid årets stora högtider 
samt vid andra festliga tillfällen. Vid begravningshögtider 
har den haft sin givna uppgift. 

Omkring 1890 började Holmberg också en barnkör, som 
vid några tillfällen sjöng i "Hyddan". 

Församlingen har haft och har även nu solosångare, som 
äro villiga att tjäna med sina gåvor. Vid söndagarnas för
middagsgudstjänster förekommer så gott som regelbundet 
solosång av fröknarna Signe Bäckström och Margit Anders
son eller fru Asta Lövgren. 

Församlingens nuvarande solister är Åke Henocksson och 
Karin Eriksson. 

Sångkören firade 70-års jubileum den 17 november 1946. 
Ur den fylliga historik som Oscar Lövgren sammanställt får 
vi veta följande. 

Bland de tidigaste sånger som kören sjöng var Lewenhaupts 
»1 ag är en pilgrim här». 

Från 1870-talet får vi en intressant och delvis dramatisk 
bild av körens agerande. C M Isberg var skolpräst i Gustavs
berg den här tiden. Han intog en mycket avog inställning till 
de frikyrkliga. Vid en festlighet i kyrksalen, som då var in
rymd i >>Gula byggningen» nuvarande gamla kontorsbyggning
en, ombads friförsamlingens kör att sjunga. Med hänsyn till 
de spända förhållanden som just då var rådande, var det 
kanske en smula ironi eller avsiktlig polemik i sångvalet. Man 
sjöng nämligen: »Onda ord! o låt dem aldrig från din mun 
otyglat gå, Låt en helig känsla hindra, att de aldrig skada må. 
'Älsken varandra', så sade Jesus: Lyden som barn, det 
Fadern har befallt. 'Älsken varandra', så sade Jesus, Ly den 
som barn vad han befallt.» 

Först 1945 började man lämna skriftliga redogörelser över 
körens verksamhet. År 1956 upphörde kören, då i form av 
en viss kvartettverksamhet. 
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År 1942 begärde och erhöll kören anslutning till 
Stockholms-avdelningen av Svenska Missionsförbundets 
Sångarförbund. 

Församlingssången. 

Det är nödvändigt att leda församlingssången med något 
lämpligt instrument. Framför allt är ett sådant behövligt vid 
inlärandet av nya sånger. Som vi nyss meddelade var det 
vintern 1876-77 som missionssalen "Fridhem" fick sin för
sta orgel. C. I. Holmberg blev organist. Han var för övrigt 
organist även i kyrkan. Enär han därtill var sångledare, vi
lade en ganska stor arbetsbörda på honom. (På begäran från 
baptisterna startade och ledde han en tid även deras sång
kör.) På anmodan av pastor Bergqvist begärde Holmberg 
1897 att få ett arvode av fem kronor i månaden för sitt ar
bete med sången och musiken. (För egna medel skaffade 
han för övrigt hem sångböcker och nödigt notpapper.) Ge
nom att giva Holmberg 100 kronor pr år, visade försam
lingen, att den uppskattade hans arbete. 

Hösten 1899 föreslog Holmberg, att församlingen borde 
samlas någon veckokväll för att öva mindre kända försam
lingssånger, på det att sången må bli bättre. Förslaget god
kändes och kom åtskilliga gånger till utförande. 



Församlingens sångkör, omkr. 1897. Ledaren, C. I. Holmberg, i mitten. 

Ar 1911 lämnade Holmberg (d. 28 april 1923) organist
befattningen och fick Karl Bergman till efterträdare. Vid 
årsskiftet 1919 valdes, "efter en livlig diskussion", Wilh. 
Österberg till organist. Ett av pastor Höglund framställt 
förslag, att tre eller fyra sångare skulle taga plats på estra
den för att hjälpa organisten, avslogs. Den nyvalde orga
nisten bad då, att sångare skulle ta plats i de främsta bän
karna "för att kunna hjälpa till med församlingssångens 
höjande". 

I slutet av 1919 flyttade Österberg från platsen. Vid års
mötet följande år valdes Ragnar Johansson också till orga
nist. Han var förut körledare. Vid årsmötet 1924 avsade han 
sig organistbefattningen och Berndt Box valdes i hans ställe. 
Aren 1939-41 tjänade Svea Carlsson som organist. Förra 
året (1942) återinträdde Berndt Box på denna post.* 

*Församlingens nuvarande organister är Eric Wennerholm, Eilert Lundgren och 83 
Karin Eriksson. Under en period har också Sven Hagrnan tjänat. 
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Instrumentalmusik. 

På initiativ från kristet håll tillkom på 1880-talet nykter
hetstemplet Sirius. Syftet var att hindra krogrörelsen och på 
bred bas verka för nykerhet. Så småningom kom logen att 
gå i en riktning, som de kristna ej fann överensstämmande 
med deras grundsatser. Då bildades templet Oscar, inom 
vilket många troende voro med. Mötena höllos i "Hyddan". 
En mässingssextett var här verksam. Denna spelade också 
lättare musik, som särskilt Holmberg stötte sig på. Före 
sin omvändelse hade han nämligen spelat dansmusik till 
handklaver på dansbanorna i Roslagen. För sin ovilja mot 
den lättare musiken fick Holmberg möta skarp motsägelse 
även från sina kristna vänners sida. Det gick så långt, att 
han nu (1889) lämnade församlingen. (Han inträdde på 
nytt något år senare.) 

När templet Oscar upplöstes, övertogs mässingssextetten 
av församlingen. Men det dröjde inte så länge, förrän man 
sålde instrumenten. 

Våren 1920 cirkulerade en lista för anteckning av bidxag 
till en mässingsextett. Den inköptes, och övningarna togo 
sin början. Några unga pojkar, som genom söndagsskolans 
ungdomsklass stodo eller stått i kontakt med församlingen 
eller tillhörde dess ungdomsförening, spelade. I januari 1922 
bestämdes, att sextetten skulle ha sina övningar på tors
dagarna mellan 6-7,45, då någon av styrelsens ledamöter 
skulle vara närvarande och inleda med bibelläsning och 
bön. 

Resultatet av sextettens arbete blev inte så lysande. I slu
tet av 1922 försåldes instrumenten för 250 kronor. 

I april 1909, då frågan om inköp av ett piano behandla
des, betecknades spörsmålet som gammalt. En lista var 1913 
ute för anteckning av bidrag. Beslut fattades nu att piano 
skulle inköpas, vilket ock skedde. Detta utbyttes i april 
1928 mot ett nytt. 



Sedan omkring 30 år tillbaka har också en stråkorkester 
tjänat församlingen med sin musik. Den är alltfort verk
sam, ofta i samarbete med musikanter från Björknäs. 

Musikföreningen. 

Med tämligen stor visshet kan man säga, att musikför
eningen tillkom 1895. Dess ursprung finner man säkerligen 
i följande passus i protokollet från församlingsmötet den 7 
juli detta år: "Föreslogs att uppliva musik på instrument 
samt sångföreningen". Med sångförening avses kören, som 
antagligen legat nere sedan 1889. "Musik på instrument" 
förekom hela den tid pastor Bergqvist tjänade församlingen. 
Han spelade själv zittra, men i musikföreningen var det 
andra, som trakterade detta instrument. För övrigt hade 
man ett par gitarrer och en fiol. 

Vid församlingsmötet den 14 juli 1895 väcktes förslag 
dels om en musikfest i kyrkan, dels om en friluftsfest "med 
sång, musik och kaffe". Båda förslagen bordlades. Den fö
reslagna friluftsfesten förlades sedan till den 18 augusti. 

Sedan ungdomsföreningen tillkom 1899, betraktades mu
sikföreningen närmast såsom tillhörande denna. Musikför
eningen, som i regel tjänat vid offentliga kvällsmöten, har 
saknat fastare organisation. Den har valt sin ledare, utan att 
detta förrän på senare tiden skymtat i församlingens proto
koll och övriga handlingar. Sven Carlsson valdes 1921 till 
musikföreningens ledare. Under senare år har Signe Bäck
ström skött detta ledareskap. 

Sedan år 1959 har Åke Henocksson ledarskapet för mu
sikföreningen. Den består av 1 5 medlemmar för närvarande 
och sjunger vid gudstjänster, sångstunder både i och utanför 
kyrkan. 

Dessutom ordnas vid särskilda tillfällen allianssång med 
baptisterna och pingstvännerna. 
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Ingarö missionsf örsamling. 

Enär Ingarö missionsförsamling uppgått i Gustavsberg:s 
missionsförsamling, är det motiverat att här ägna någon 
uppmärksamhet också åt dess historia. 

Som dräng på Nämndö arbetade på 1870-talet Anders 
Fredrik Norman från Skälsmara, Ingarö. En afton skulle 
han på skridskor följa en predikant över isen. I avskedets 
stund sade denne, med hänsyftning på den mörka kvällen: 
"Herren är vårt eviga ljus". Orden grepo den unge mannen 
med sällsam kraft och blevo honom till omvändelse och nytt 
liv. 

Då Norman återvände till Skälsmara, gjorde han snart 
(omkr. 1877) bekantskap med tvenne troende värmlän
ningar, som på baron Leuhusens egendom arbetade med 
byggnadssnickeri. Den ene, som hette Bohlin, brukade ock
så predika. Dessa tre började nu ordna sammankomster i en 
stuga i Skälsmara. Tillslutningen var i början ringa men 
ökades så småningom, så att det rent av blev trångt om 
kvällarna. 

Ar 1878 flyttade från Adolf Fredriks församling i Stock
holm till Brunn på lngarö en i Sävsnäs, Kopparbergs län, 
född arrendator vid namn Erik Jansson. Han var livligt in
tresserad för fri evangelisk verksamhet och kallade ofta ut 
predikanter. Själv predikade han inte. Möten höllos särskilt 
på Brunn och torpställena däromkring. 

I början av 1880-talet blåste väckelsens vindar över 
Ingarö. I mars 1886 var man färdig att organisera en mis
sionsförsamling. Den kan ha bildats något tidigare. "Ord-



ningsregler för lngarö missionsförsamling" trycktes samma 
år. De visa en klar och redig övertygelse och mognad, var
för de här böra i sin helhet återgivas: 

§ 1. 

lngarö missionsförsamling har till ändamål att, i enlighet med Guds 
ord, inbördes tjäna den ene den andre, till uppbyggelse, förmaning och 
tröst, samt verka för andra människors frälsning från synd och nöd, 
förnämligast inom lngarö och dess omgivning samt för hednamissioncn 
så långt krafterna medgiva. 

§ 2. 

Församlingen väljer inom sig för ett år om sänder en föreståndare 
och minst tre församlingsäldste, åt vilka anförtros församlingens vård, 
samt att verkställa de beslut församlingen fattar. 

1. Handhava dess ekonomiska förvaltning. 
2. Utse kassaman och sekreterare. 
3. Föra ordentlig förteckning över medlemmarna och övriga för

samlingens räkenskaper samt att vid årsmötet varje år redogöra för dess 
förvaltning och verksamhet. 

4. Kalla och antaga av församlingen godkända predikanter, samt 
tillfälligtvis anmoda välkända och rekommenderade bröder att förkunna 
Guds ord. 

5. Antaga söndagsskollärare, lärarinnor och dess föreståndare. 
6. Anskaffa lämpliga lokaler för Guds ords förkunnande och sön

dagsskolor. 
7. Utse efter församlingens hörande erforderliga församlingstjänare 

och tjänarinnor, för att besöka medlemmarna samt för de sjukas och 
fattigas vård inom församlingen. 

§ 3. 

Församlingen håller årligen ett årsmöte samt andra församlingsmöten 
så ofta och på dagar församlingens äldste därom närmare beslutar och 
sammankallar. Då förekomma i första hand dessa frågor: 

1. Revisionsberättelsen för det förflutna året. 
2. Frågan om ansvarsfrihet av dess förvaltning. 
3. Val av församlingsföreståndare, äldste samt -tjänare och -tjäna

rinnor uti de avgångnas ställe (de avgångna kan åter inväljas). 
4. Val av revisorer för granskning av årets räkenskaper, som avslutas 

för kalenderår. 
§ 4. 

Varje till myndig ålder kommen medlem äger deltaga i alla försam-
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Skälsmara missionshus, Ingarö, byggt 1899. 

!ingens överläggningar och beslut och äger en röst vardera. Frånva
rande medlem får åtnöjas med de närvarandes beslut. 

§ 5. 

Till medlem kan anmälas hos församlingsföreståndaren varje välkänd 
man och kvinna, som bekänner sig tro på Herren Jesus Kristus och 
vilja leva efter Herrens ord och öva församlingsgemenskap, då försam
lingsäldste beslutar om dess intagande på sex månaders provtid, under 
vilken tid anmäld medlem äger njuta församlingens vård och gemen
skap, och efter denna provtid äger församlingsäldste rätt att den an
mälde intaga, dock först efter församlingens hörande och enhälliga be
slut. 

§ 6. 

Medlem som befinnes i lära eller leverne avvika fran Herrens ord, 
anmäles hos föreståndaren, som efter de äldstes noggranna undersök
ning anmäles till församlingen, som äger rätt efter prövning densamma 
utesluta enligt Matt. 18: 16, 17. 

§ 7. 

Vid församlingens sammanträden föres över de fattade heslutcn pro
tokoll, vilkas riktighet bestyrkas av föreståndaren samt tvenne vid sam
manträdet närvarande medlemmar. 



§ 8. 

Alla influtna medel och årsbidrag eller övriga församlingens egendom 
och tillhörigheter må icke som enskild medlems tillhörighet betraktas, 
och i händelse av församlingens upplösning skall då möjligen befintliga 
tillgångar användas till något med församlingens syfte överensstämman
de ändamål. 

§ 9. 
Varje medlem erlägger till församlingens kassa för verksamhetens be

drivande årligen en frivillig avgift, dock minst två kronor, då medlems
kort erhålles. Ombyte av medlemskort skall ske varje år. Flvttningar 
anmälas hos föreståndaren , som utfärdar f\yttningsbetyg till den för
samling som uppgives. 

lngarö missionsförsamling den 21 mars 1886. 

E. Jansson, 
föreståndare. Adr. Brunn. 

A. F. Norman, Skälsmara, Axel Myrman, Skälsmara, ]oh. Fogelberg, 
Skälsmara, församl.-äldste. Th. ]akobsson, ]. Carlsson, församl.-tjänare. 

Dessa stadgar ha sitt särskilda intresse också därför, att 
församlingens äldste här ha en större makt än som var van
ligt i våra missionsföreningar och -församlingar vid denna 
tid. I motsats till citerade stadgar tillämpades i regel ej 
bestämd provtid. 

Redan året efter det lngarö missionsförsamling bildats, 
begärde den anslutning till Svenska Missionsförbundet. I 
årsberättelsen för 1887 uppges E. Jansson vara föreståndare. 
Tvenne söndagsskolor funnos. Den ena hölls i Pilhamn och 
leddes av Janssons dotter Hilda, vilken dock enligt uppgift 
ej tillhörde församlingen. Genom svåra familjesorger kom 
Jansson (omkr. 1889-90) i en så djup andlig misär, att han 
inte kunde fortsätta som ledare för det andliga arbetet. I 
mars 1893 lämnade han Sverige och emigrerade med sin fa
milj till Amerika. 

Denna olycka kom också att verka menligt på missions
arbetet. Andra omständigheter - inte minst utflyttningar 
- bidrogo också till att medlemsantalet sjönk. Efter att 
1887 ha varit 39, minskade det så gott som år efter år. 

89 



90 

För 1891 stär F. Lindrot, Grön
?kan, som föreståndare. Följande 
är uppges E. Jönsson Persson 
som ordförande och förestånda
re. Aren 1897-1915 var A. F. 
Norman (död 14 mars 1943) 
ordförande , tidvis nämnes han 
aven som föreståndare. Från 
1897 till 1902 uppges J. A. Gus
tafsson, F ågelbro, som försam
lingens predikant. Han var an
nars statdräng och byggnads
snickare på Fågelbro gård och 
k 1 1 d k 1 11 A. F. Norman. 

om s ut igen som går s ar ti 
prins Bernadottes gods i närheten av T umba, Södermanland. 

Redan 1895, då Gustavsbergs friförsamling fick sin förste 
ordinarie predikant, var det förbindelse mellan Ingarö mis
sionsförsamling och Gustavsbergs friförsamling. I proto
kollet från ett möte i Gustavsberg i februari 1895 heter det: 
"De troende i Ingarö ville ansluta sig till verksamheten an
gående predikanter, vilket av församlingen beviljades". Pre
dikanterna i Gustavsberg ha ock sedan dess tämligen regel
bundet besökt lngarö och predikat där. 

Då missionshuset i Skälsmara år 1899 byggdes, lämnade 
också Gustavsbergs friförsamling sitt bidrag. 

Vid årsmötet i Gustavsberg 1911 var frågan uppe att 
övertaga verksamheten i Skälsmara, ty missionsvännerna 
där voro få och intresset hade slappnat. Styrelsen fick i upp
drag att handla på bästa sätt. Resultat blev det emellertid 
ej, och frågan återkom i slutet av 1913. Det stannade också 
nu vid predikobesök i Skälsmara en och annan gång. 

Efter att tillsammans med några sångare från Gustavsberg 
ha hållit ett möte i Skälsmara, kunde Hedblom i juli 1922 
meddela, att missionshuset där åter iordningställts, efter att 



en längre tid ha varit upplåtet för annat ändamål. I Skäls
mara hade man uttalat en önskan att snart få besök igen. 

Från och med 1904 var A. W. Lindgren ( d. 6 okt. 1932) 
föreståndare för Ingarö missionsförsamling och från 1917 
även dess ordförande och söndagsskolföreståndare. 

Aren 1932-33 verkade studerande (nu missionär i 
Kongo) Runo Lindgren på Ingarö, där han bl. a. hade sön
dagsskola. Följande år uppgick - reellt sett - Ingarö 
missionsförsamling i Gustavsbergs friförsamling, som fick 
övertaga missionshuset och verksamheten. Missionshuset 
genomgick samma år en grundlig och välbehövlig inre reno
vering. Den juridiska sidan av överlåtelsen ordnades emel
lertid ej på ett tillfredsställande sätt, varför detta ärende 
1942 måste på nytt upptagas och även formellt ordnas. Nu 
- i maj 1943 - har Gustavsbergs missionsförsamling fått 
laglig bekräftelse på äganderätten till Skälsmara missions-
hus. -

Gustavsbergs missionsförsamling anordnar årligen en del 
andaktsstunder i Skälsmara missionshus. Flera av försam
lingens sångare deltaga då med sång och musik. Tillslut
ningen vid mötena är inte så stor. En tacksam publik samlas 
dock. Julfesterna trettondag jul samlar vanligen ganska 
många deltagare, både yngre och äldre. Måtte en ny andlig 
vårtid komma också över Ingarö. 

En viss utbyggd verksamhet av engagemanget i Skälsmara 
har skett på senare år. 1968 började en lekskola där ute. Den 
samlar varje år 25 barn 14 dagar under sommaren, och kom 
till stånd som en service åt sommargästerna där ute. 

Ett midsommarfirande, en försäljning och några frilufts
möten kommer in i bilden varje år. 
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Slutord. 

I den förändring av människors sociala villkor som det 
självbärande samhället Gustavsberg verkat för har även 
missionsförsamlingen deltagit. 

Man har stött framväxten av sociala reformer och för
bättringar, bl a genom att några av styrelsens medlemmar år 
1919 deltog som förhandlare vid den första avtalsuppgörel
sen för arbetarna efter fackföreningens tillkomst. Alltfort 
finns medlemmar med på de poster i samhället där dylika 
frågor behandlas. 

Församlingen har haft och har ett hjärta för de sämre 
lottade och nergångna människorna. Vid åtskilliga tillfällen 
har insamlingar gjorts för sådana ändamål. 

Tack vare denna klara blick för att evangelium gäller hela 
människan har man också fått se åtskilliga komma till tro 
under åren, även om inte alla av dem kunnat tillföras för
samlingen. Många andra har genom församlingens försorg 
glada minnen från söndagsskolan och ungdomsarbetet eller 
har vid spridda tillfällen i övrigt mött evangeliet, och det 
kan inte bedömas resultatet av. 

Församlingen har fått erfara mycket välvilja från fabrikens 
och kommunens sida. Men den omständigheten att försam
lingen ända fram till 1949 inte visste om de fritt kunde dis
ponera Missionskyrkan måste ha varit en osäkerhetsfaktor i 
dess frimodighet. Men då klargjordes ju att »inga anspråk 
ställdes från fabrikens sida på frikyrkolokalerna>>. 

Uppförandet av SMU-gården 1966 gav ju vidare uttryck 
för den välvilja som finns från fabrikens och kommunens 
sida, till religiös verksamhet. 

Samhällets ekonomiska beroende av en enda industri har 



återspeglat sig också på församlingens möjligheter att verka, 
kan vi notera ur Lövgrens 70-årsskrift. 

I tider då församlingen haft medvind har en sådan »enkel
riktning» snarare verkat till fördel än till skada. Men då den 
andliga likgiltigheten inträder i ett sådant samhälle griper den 
djupare och tenderar snart att bli mer total än i ett samhälle 
av mera skiftande struktur, menar Lövgren. Det påståendet 
kan väl stå sig, även om på senare år en hel del av samhällets 
innevånare nu också arbetar på annat håll. I den snabba ut
veckling mot sekularisering som skett också här ute i skär
gården har inte församlingen kunnat följa med evangeliets 
erbjudande. Tyvärr färdas alltför många förbi församlingens 
kyrkor idag. Men varpå beror det? 

Många orsaker finns naturligtvis till detta. Några kanske 
kan antydas. Vikande medlemssiffror. Sedan 1911 har för
samlingens medlemsantal regelbundet minskat från 194 till 
70. Enligt religionssociologiska institutets prognos för år 
2000 skall SMF då vara nere i 50.000 medlemmar, mot nu
varande 89.000. Detta beror naturligtvis på att utflyttningar 
och avgång med döden, samt på annat sätt utgångna inte ba
lanserat mot antalet intagna. 

Med i den här utvecklingen skall man nog också notera 
den negativa inställning till kristendomen som man finner i 
början på 1900-talet. Man började ju med ett fränt motstånd 
i debatter och artiklar mot kristendomen. Rätt snart över
gick den i likgiltighet. Och likgiltighet kan ju vara farligare 
för eviga värden än uppenbart motstånd. Det var också fram
lidne medlemmen Samuel Svensson medveten om. I en 
bandupptagning gjord av Torsten Thorsen år 1956 säger han, 
att »passivt motstånd föder passiva kristna». 

Idag talar man om människans främlingskap, alienation. 
Den myndiga människan som kastat loss från tillvarons 
grund, och styr sin skuta på egen hand. Behärskar det mesta, 
men är främling för sig själv, sin medmänniska och Gud. Den 
miljökris i global omfattning hon orsakat är en fråga om liv 
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och död. (Fråga om vägen sid 98.) Inte minst i förhållande 
till kyrkan är hon främmande. Men det står också klart för 
fler och fler att det likt den förlorade sonen blir fråga om att 
hitta vägen tillbaka. 

Och här har församlingen, kyrkan en verklig chans. 
Religionen går i riktning från folkreligion till personlighets

religion, konstaterar doc. Bernt Gustavsson i en rapport i bo
ken Fråga om vägen, utgiven till det kristna riksmötet, G 72 
i Göteborg. Och det händer också en hel del som gör att 
många finner vägen tillbaka. Karismatisk väckelse, Jesus
rörelse är bara ett par instrument för den personlighets
väckelse som alltmer kommer att få konsekvenser också för 
samhället, landet i stort. 

Kan och bör församlingen gå vidare på denna ort? 
Motiveringen är väl given: människors behov av evange

lium i olika form. Och svaret på frågorna ger Jesus själv: 
»Mig förutan kan ni intet göra» men också i detta: »Den som 
tror på mig åv hans innersta skall strömmar av levande vatten 
flyta fram ... ». 

Låt oss också på frågorna ovan ställa ett par motfrågor: 
Är församlingen öppen för den ande som utgjutes på ett 
mäktigt sätt i våra dagar, är den öppen för människors 
frågor och öppen för att erbjuda gemenskap i skilda former, 
då skall vi också här fä se många komma till Gud och där
med till sig själv, till medmänniskan och naturen, till en 
framtid med hopp. 



Vid forntidens vagar. 
Ps. 143 : 5. Jer. 6 : 16. 

Mel. SMF:s sångbok 419 . 

Evighetens Gud och Fader, 
du har kärlek i din makt, 
du har tidevarv och dagar 
fram med nya släkten bragt. 
I ditt ords och verks gestalt 
är du underbar i allt. 

Fastän dold för mänskligt öga, 
du dock gör dig uppenbar; 
när du genom Ordet kallar, 
blir din viljas väg oss klar. 
Där din Andes kraft är spord, 
mänskan blir rättfärdiggjord. 

Dig vi prisa för de under, 
du i forna tider gjort 
och för allt vad gångna släkten 
av din frälsning ha försport. 
Du, som än densamme är, 
nåd för nåd i allt beskär. 

Här vid dina forntidsvägar 
bedja vi om kraft och mod 
att i tro och trohet vandra 
på den vägen som är god : 
Vägen lyst av Livets ljus -
kampens väg vid sångers brus. 

Gud, förnya dina under 
med envar, som hör dig till, 
och förvandla hela världen 
till vad du, o Herre, vill. 
Komme snart den nya tid : 
Kristi rike, ljus och frid . 

OSCAR LÖVGREN, 
d . 18 maj 1943. 
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