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År 1880 reste en ung bondpojke från Norra Folkavi, Kräcklinge, 
mot Skeppsholmen utanför Katrineholm för att studera vid en 
lantbruksskola. Hans far var bonde men sonen nöjde sig inte 
med att lära sig hantverket från den äldre generationen, utan 
ville studera de senaste teknikerna för ett framgångsrikt jord-
bruk. Samma öppenhet för det nya präglade hans religiösa liv: 
ett par år tidigare hade han mött den nyevangeliska väckelsen 
och blivit, som det hette, en omvänd kristen. Erfarenheten be-
skrev han i sin dagbok som den mest betydelsefulla i hans liv.

Vid Dalum steg han av tåget för att fortsätta den sista biten 
med hästskjuts. Det hade börjat mörkna, men i dunklet pekade 
körsvennen ut tre gamla kyrkor. Den unge resenären tittade för-
undrat på dem: ”Jag tyckte de liknande mera en väldig bikupa af 
trä”, skriver han och fortsätter: det var ”något så urgammalt att 
Odens samtida möjligen lagt dess grundvalar”. Och så följer den 
väckelsefromme mannens dom över dem, och i en förlängning 
hela Svenska kyrkan: ”I Sanning har de glömt att följa med sin tid.”1

Frikyrklighet och väckelse uppfattas idag ofta som konserva-
tiva, för att inte säga bakåsträvande, rörelser. Men mot slutet av 
1800-talet låg de i många avseenden i framkant. Man använde ny 
teknik – exempelvis tidningar och pamfletter – för att sprida sitt 

1 Den unge resande är Emil Gustafson (1862–1900), sedermera predikant 
inom Helgelseförbundet. För episoden, se ”Minnen från Skeppsholmen”, s. 3 i 
volym F5:8, Helgelseförbundets arkiv, ArkivCentrum Örebro. 
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budskap, var föregångare genom att organisera sig enligt före-
ningsmodellen, tog del i globaliseringen genom sina missionsin-
satser och följde sociologiskt modernitetens migrationsrörelser 
mot städerna.2 Väckelsens folk var benägna att omfamna kapita-
lism och företagande, och verkade politiskt för religionsfrihet och 
liberalism.3 I väckelsens radikala gren tilläts dessutom kvinnor 
att både predika och utöva ledarskap i en utsträckning som var 
otänkbar i andra offentliga rum.4 Även om detta kan gå på tvärs 
med hur väckelsen uppfattas i allmänhet, så har det inte gått forsk-
ningen förbi: många som studerat svensk väckelse utifrån ett mo-
dernitetsperspektiv har betonat hur moderna dessa rörelser var.5   

Samtidigt var väckelsen kritisk mot sin samtid, och etiket-
ten ”modern” användes sällan som en komplimang. Samhället 
utanför församlingen var ”värld” med de frommas teologiska 
språkbruk: en kultur som, till sin egen olycka, levde bortvänd 
från Gud. Här finns en spänning: väckelsens folk omfattade 
alltså modern teknik, bejakade modernitetens nya sociologiska 
mönster och präglades av modern mentalitet – men var samti-
digt kritiska till den ”moderna värld” som omgav dem. 

Jag har tidigare studerat väckelsens mentalitet utifrån ett 
modernitetsperspektiv, och då konstaterat att det finns några 
skillnader men desto fler likheter – individualism, instrumen-
tell rationalitet, autenticitetsetik – mellan väckelsen och tidens 
västerländska kultur i allmänhet. Väckelsens kan, hävdade jag 
då, karakteriseras som ”en slags modernitet”, närmare bestämt 
som en teocentrisk religiös snarare än en antropocentrisk se-

2 Se t.ex. Bexell 2003, s. 38f. 
3 Lundkvist 1977, s. 104–117, 137ff; Halldorf 2012, s. 105–109.
4 Gunner 2003; Lundin 2013. 
5 Se Jarrick 1987; Sidenvall 2009; Halldorf 2012; Hallingberg 2010; Lundin 
2013. För en diskussion om historiografiska tolkningar av väckelsen utifrån 
perspektiven modern och anti-modern, se Halldorf 2012, s. 295–317. Se 
Bebbington 1989 för en studie av den anglosaxiska evangelikalismen utifrån 
samma perspektiv.    
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kulär modernitet.6 I detta kapitel studerar jag den ideologiska 
nivån genom att leta efter tydligt artikulerade föreställningar 
om och värderingar av moderniteten och det moderna inom 
den svenska väckelsen under åren 1880–1920.

Vad är väckelsen?

Väckelsen eller väckelserörelser syftar på protestantiska rörelser 
och samfund vilkas historiska rötter går tillbaka till 1600-talets 
kontinentala pietism, som läromässigt betonar erfarenheten 
av personlig omvändelse och dessutom utvecklat former för 
att främja denna erfarenhet.7  Dessa rörelser strävade antingen 
efter att förnya existerande samfund – som Evangeliska Foster-
lands-Stiftelsen (EFS) inom Svenska kyrkan – eller visa på nya 
sätt att leva som kristen församling, som baptismen, metodis-
men och Missionsförbundet.8 I det förra fallet organiserade de 
sig som inomkyrkliga missionsorganisationer, och i det senare 
som egna samfund, så kallade frikyrkor.  

Historiskt anlände denna typ av väckelsekristendom till Sverige 
genom pietism och herrnhutism i början av 1700- talet. Under 
första halvan av 1800-talet bidrog de till en bredare väckelse 
som ibland kallats ”den svenska folkväckelsen”.9 Carl Olof 
Rosenius (1816–1868) ledde den gren som benämns den ny-

6 Halldorf 2012, särskilt s. 238f.        
7 För vidare resonemang kring denna definition, se Halldorf 2012, s. 34–36. 
8 När det gäller 1800-talet kan man inte samla dessa rörelser under beteckning-
en ”frikyrklighet”, eftersom betydande grenar inte bildar egna samfund eller ens 
församlingar – EFS och Helgelseförbundet, till exempel. Det kan också noteras 
att det fanns förnyelserörelser som inte betonade omvändelseerfarenheten och 
inte heller hade sina rötter i 1700-talets pietism, exempelvis ungkyrkligheten 
inom Svenska kyrkan i början av 1900-talet. Dessa rörelser räknas inte till det 
jag avser med väckelsen. För att vara mer specifik kan man också tala om den 
rörelse jag åsyftar som ”den evangelikala väckelsen”, se Halldorf 2012, s. 32–36. 
9 Jfr Hallingberg 2010, s. 9: ”Folkväckelsen har förstås sina rötter i pietismen 
på 1700-talet”. 
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evangeliska väckelsen, och som institutionaliserades år 1856 då 
EFS bildades. År 1878 klövs den nyevangeliska rörelsen genom 
att Missionsförbundet bildades som ett eget, separat samfund 
under ledning av bland andra Paul Petter Waldenström (1838–
1917). Baptismen och metodismen kom till Sverige i mitten av 
1800-talet, och etablerade sig som separata frikyrkor. 

På 1880-talet nådde helgelserörelsen Sverige från England 
och USA. Detta var en radikalare gren av väckelsen, som kon-
stituerades som en inomkyrklig missionsorganisation genom 
Helgelseförbundet och ett separat samfund i form av Fräls-
ningsarmén. I förkunnelsen ingick, förutom helgelse, kontro-
versiella teman som helbrägdagörelse och Jesu snara återkomst. 
10 I början av 1900-talet växte pingstväckelsen fram ur denna 
gren, och lade till den existerande undervisningen också för-
kunnelse om andedop och tungotal.11 

Väckelsen är, som denna korta presentation visar, en rörelse 
präglad av stor mångfald. Teologin varierar mellan de olika 
rörelserna och samfunden, liksom spiritualitet, struktur och 
sociala faktorer.12 Utifrån ett klassperspektiv kan den, som 
den amerikanske historikern R. G. Robins föreslagit, delas in i 
en respektabel och en radikal gren.13 Till den respektabla gre-
nen räknas Missionsförbundet, ett samfund som omkring år 
1900 hade en medelklassprägel och framträdde som ordnad 
och relativt salongsfähig, med stark representation i Sveriges 
riksdag. Den radikala, folkliga grenen innefattade i högre grad 
arbetarklassens folk, och kännetecknades av kontroversiella 
teologiska idéer och praktiker, som helbrägdagörelse, tungotal 

10 Se Gunner 2003, s. 115ff eller Halldorf 2012, s. 162–173 för historiska över-
sikter över helgelserörelsen i Sverige. 
11 Se Josefsson 2005, s. 52–60 för pingstväckelsens teologiska bakgrund i 
Sverige, inklusive kopplingarna till helgelserörelsen. 
12 Se Fahlgren 2006 för en undersökning som betonar variationen.
13 Robins 2004. 



53

och extas.14 Helgelserörelsen och pingstväckelsen hör till denna 
radikala gren. 

Här undersöks båda dessa grenar av väckelsen: Missions-
förbundet representeras av sin ledare Waldenström, helgel-
serörelsen av predikanten Emil Gustafson (1862–1900) och 
den tidiga pingstväckelsen av tre tidningar: Glöd från altaret 
(1909–1911), Brudgummens röst (1912–1922) och Evangelii 
Härold (1915–1919). Urvalet skapar en bredd, inte bara teolo-
giskt och sociologiskt, utan även kronologiskt genom att detta 
är rörelser med olika genombrottsdecennier: 1870-talet för 
Missionsförbundet, 1890-talet för helgelserörelsen och 1910- 
talet för pingstväckelsen.15 En del saker överensstämmer mel-
lan dessa tre rörelser, men det finns också perspektiv som skiljer 
dem åt. Generellt ser den respektable Waldenström sig i högre 
grad som en del av den modernitet som präglar samhället i 
stort, medan helgelserörelsen och pingstväckelsen betraktar 
sin samtid med större skepsis och istället lyfter fram alternativa 
modernitetsvisioner.      

Begreppet ”modern” i väckelsen

I det undersökta materialet används ”modern” både som en 
epokbeteckning för samtiden, och mer specifikt om det ny-
aste inom kunskap eller teknik. Inom väckelsen var man upp-
märksam på aktuella skeenden, oavsett om det handlade om 
vetenskapliga framsteg eller kulturella tendenser. Det hörde till 
rörelsens folklighet att i förkunnelse och församlingsliv knyta 
an till samtiden. Redan på 1860-talet hade baptisten Anders 
Kumlin (1796–1865) i ett brev gillande noterat hur den tek-
niska utvecklingen beredde marken för missionen: 

14 För mer om detta, se Halldorf 2017, s. 79–84. 
15 Jfr Halldorf 2012, s. 248–252.
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Om ett år blir väl vår bibana färdig, som ock stambanan till  
Töreboda, då man kan resa mellan Stockholm och Göteborg på 
ett dygn, hvilket mycket skall bidraga till Christi rikes framgång16

Waldenström använder ganska sällan begreppet ’modern’, men 
när det förekommer syftar det oftast på det senaste inom teknik 
och utveckling. Som när han i sin reseskildring från Kanada, 
publicerad år 1905, konstaterar att båten han reser med ”är 
byggd år 1902 och är fullkomligt modern”,17 eller att Calgary 
är en stad där gatorna är ”breda och raka; elektriskt ljus och 
andra moderna bekvämligheter finnas där”.18 Vid sidan om 
denna användning finns en mer deskriptiv, som inte är lad-
dad med samma positiva entusiasm, då Waldenström talar 
om ”den moderna staten”,19 eller ”de moderna språken”.20  
Vid några tillfällen används ”modern” också negativt, i an-
slutning till samtida rörelser som Waldenström menar ut-
manar kristen tro: ”de moderna teologerna”21 och ”modern 
rationalism”.22 Moderna innovationer när det gäller teknik och 
vetenskap är alltså positivt, medan innovationer på trons områ-
den betraktas negativt. Modern är en beteckning som betyder 
ungefär utvecklad, och Waldenströms inställning tycks vara att 
samhället gärna får utvecklas, medan tron till sitt väsentliga 
innehåll ska vara densamma som då Nya testamentet skrevs. 

Den trettio år yngre helgelsepredikanten Emil Gustafson skil-

16 Citerat i Lönroth 1936, s. 288. 
17 Waldenström 1905, s. 12. 
18 Waldenström 1905, s. 80. Se även s. 9 ”de modernaste båtarna” och Wal-
denström 1890, s. 481, ”modern kurort”. I flera böcker av Waldenström före-
kommer begreppet ”modern” inte alls, se exempelvis Brukspatron Adamsson, 
För hemmets andaktsstunder, Waldenströms brev I & II och Samlade predikningar.
19 Waldenström 1890, s. 243. 
20 Waldenström 1890, s. 420. 
21 Waldenström 1928, s. 134.
22 Waldenström 1908, s. 75. 
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jer sig från Waldenström på två sätt. Dels använder han modern 
som en epokbeteckning, det vill säga inte bara om enskilda förete-
elser, dels är modern genomgående ett negativt begrepp hos Gus-
tafson. Att något beskrivs som modernt är en signal om att man 
bör vara skeptisk till fenomenet – som när han i ett brev varnar 
några unga: ”Vakten eder för den moderna tiden”.23 I Gustafsons 
publicerade böcker – nio till antalet – återfinns sex användningar 
av ordet modern.24 Konstruktionerna är följande: ”den moderna 
kritiken” (två gånger),25 ”den moderna forskningen”,26 ”den 
moderna tanken”,27 ”den moderna tiden”28 och ”våra dagars 
moderna kristendom”.29 Vid några tillfällen handlar det, som 
hos Waldenström, om en kritik av innovationer på den kristna 
trons områden – ”den moderna kritiken”, det vill säga bibelkriti-
ken, eller ”våra dagars moderna kristendom”. Men beteckningen 
används också om samtiden generellt, på ett sätt som visar att 
Gustafson betraktar sin samtid som något som står i direkt mot-
sats till den kristna tron: ”Den moderna tanken undantränger 
den barnsliga tron, och själen går in i evigheten utan hopp.”30

En liknande negativ användning av ordet ”modern” åter-
finns i 1910-talets pingsttidningar. Precis som hos Gustafson 
används ”modern” som epokbeteckning, och betecknar då en 
sekulär samtid som uppfattas stå emot kristen tro – det är, 
sägs det exempelvis, ”icke modernt att tro på det som står i 

23 Trons Segrar 18 (1907), s. 7. Kurs. i original. Brevet är daterat 5.7.1896. Se 
även Gustafson 1895, s. 17: ”Barnen uppfostras mera för den moderna tiden 
än för evigheten.” 
24 Som en jämförelse dyker ordet ”modern” med syftning på mor eller 
mamma i bestämd form upp tolv gånger i samma material! 
25 Gustafson 1898a, s. 141; Gustafson 1898b, s. 51. 
26 Gustafson 1898b, s. 52. 
27 Gustafson 1895, s. 20. 
28 Gustafson 1895, s. 17.
29 Gustafson 1892, s. 26. 
30 Gustafson 1895, s. 20, se även s. 17.
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Bibeln”.31 Följande citat måste ha uppfattats som en träffande 
samtidsanalys, eftersom det återfinns i två tidningar:   

Och vår moderniserade nutidsmänniska anser det vara något 
alltför simpelt att ställa korset i samband med en så intelligent 
skapelse som människan. Man anser, att det är alltför omodernt 
att samlas kring korsets helga stam, att låta korsets frälsande och 
helgande kraft genomströmma sitt vittnesbörd och sitt liv, att 
hålla fast vid och predika denna av världen motsagda korslära.32

Eftersom ”världen” vill vara modern kan den inte acceptera den 
gamla – omoderna – förkunnelsen om korset, menar författaren. 
Mot bakgrund av denna motsättning mellan kristen tro och det 
moderna blir det naturligt att samfund som anses ha anpassat 
sin förkunnelse betraktas med stor skepsis. En artikel kritiserar 
exempelvis den i författarens tycke överdrivna optimism som 
basuneras ut av ”världens mäktiga” och går vidare till att hävda 
att ”en hel här av präster och prelater i den moderna kristenheten 
ha fattats av samma hänförelse”.33 

I tidningen Evangelii Härold, med Lewi Pethrus (1884–1974) 
som redaktör, finns ett par positiva användningar av ordet mo-
dern, men då handlar det enbart om teknik.34 Annars är ”mo-
dern” även här en negativ beteckning. Flitigast används den, 
intressant nog, till att kritisera företeelser inom väckelsen – ex-
empelvis ”de moderna frikyrkliga gudstjänstprogrammen”.35 
Här finns ett mönster: Hela väckelsen använder ”modern” för 

31 Glöd från altaret 2 (1910), s. 43. 
32 Brudgummens röst 5 (1916), s. 149 och Evangelii Härold 5 (1916), s. 174.  
Kursivering i original. Se även Brudgummens röst 8 (1919), s. 126; Brudgummens 
röst 10 (1921), s. 3, 27; Evangelii Härold 5 (1919), s. 202.  
33 Evangelii Härold 5 (1919), s. 99, se även s. 100. Min kursivering
34 I San Antonio finns, konstaterar en skribent, ”allt, vad man väntar sig fin-
nas i ett modernt samhälle” – så som spårvagnar och flygmaskiner. Brudgum-
mens röst 9 (1920), s. 92. Se även Evangelii Härold 4 (1918), s. 85. 
35 Evangelii Härold 2 (1916), s 17. Se även Brudgummens röst 8 (1919), s. 109. 
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att kritisera uppåt. Waldenström kallade de akademiska teolo-
gerna, med en högre social status än han själv, för ”moderna”, 
medan den radikala väckelsen använder ordet om sina mer res-
pektabla trossyskon – inklusive Waldenström. 

Allra vanligast är emellertid konstruktionen ”de moderna 
samfundsorganisationerna”.36 Pethrus företrädde en radikal 
kongregationalism och vände sig kraftfullt mot organisationer 
ovanför de lokala församlingarna – så kallade samfund. Här 
låter han alltså tillmälet ”modern” bli ett vapen i arsenalen mot 
de äldre samfundens organisationsformer: de är moderna, och 
därför inget att lita på i jämförelse med den bibliska organisa-
tionsmodell som Pethrus själv menade sig företräda. 

Det generella mönstret i väckelsen är alltså att ”modernt” 
är positivt när det används om teknisk utveckling, men annars 
står det – i synnerhet i den radikala grenen av väckelsen – för 
något negativt. Såväl den respektable Waldenström som de mer 
radikala väckelserörelserna förenas emellertid i att de betraktar 
”modern kristendom” som något negativt. Men medan Wal-
denström använder beteckningen om en akademisk liberalteo-
logi, innefattar den för de radikala även en urvattnad frikyrklig-
het som anses ha mist sin udd. 

Väckelsens modernitetskritiska dilemman

Nostalgi var inte ett alternativ för väckelsen eftersom man själv 
tillhörde den moderna epoken och ledde uppbrottet ur enhets-
kyrkan med dess förmoderna, kollektiva tro.37 Väckelsen kunde 

36 Evangelii Härold 5 (1919), s 6; se även 2 (1916), s. 53, 67. År 1919 gav Lewi 
Pethrus ut en bok med titeln De kristnas enhet som marknadsfördes med frågan 
”Kan detta mål [enheten] nås genom de moderna samfundsorganisatio-
nerna?” Pethrus svar på den frågan är nej. För Pethrus och samfundsfrågan, se 
Struble 1982; Halldorf 2017, s. 30–58. 
37 Sanders 1995, särskilt s. 302–307.  
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inte blicka tillbaka på en svunnen guldålder eftersom det inte 
fanns någon väckelse före moderniteten.38 Därför kunde dess 
modernitetskritik aldrig vara reaktionär, utan den måste med 
nödvändighet peka framåt mot en alternativ modernitet.39 

Den andra utmaningen för en modernitetskritisk inställ-
ning vid denna tid var de oerhörda tekniska och vetenskap-
liga framsteg som var förknippade med moderniteten. Dessa 
framsteg var otvetydiga, imponerande och positiva.40 Analysen 
ovan visade också att man även inom väckelsens radikala gren 
använde begreppet modernt positivt just i samband med tek-
nik och vetenskap. Även den kritiske Gustafson, som aldrig 
använde ”modern” som en positiv beteckning, var imponerad 
av samtidens tekniska framsteg. När han hämtade liknelser från 
teknikens värld till sina predikningar var det alltid positivt: 

Förr i verlden slog man gnistor med flinta och vägledde sig med 
bloss. Nu i upplysningens tidehvarf tänder man klara ljus. Vår 
goda residensstad kan berömma sig af elektriskt ljus. Jemförande 
gaslamporna med de elektriska glödlamporna fann jag gaslågan 
så dunkel och oren inför den silfverhvita lågan från den elektriska 
lampan […] Gaslågan är det ljus, som uppstår genom förbrän-
ning af olja. Det elektriska ljuset är en utströmning af kraft. 
Förbränning är förgängelsens lag, kraft är lifvets lag.41

38 Ibland löstes detta dilemma med en ”kättarhistoria” där väckelsen skrev sin 
historia via marginaliserade och kättarförklarade rörelser i kyrkans historia. 
Förebilden här var Gottfried Arnolds Unpartheyische Kirchen- und Ketzer-Historie 
(1699–1700). 
39 Detta blir tydligt i en utläggning av Emil Gustafson där han ändå försöker 
göra det: korrigera en samtida uppfattning med hänvisning till en förmodern. 
Texten är omständlig och måste bearbeta många lager av fördomar, och det är 
också det enda tillfället då Gustafson försöker sig på en sådan jämförelse. Se 
Trons Segrar 9 (1898), s. 468.  
40 Idag, med insikter om miljöförstöring och andra moderna sjukdomar, är 
denna optimism inte lika otvetydig.   
41 Trons Segrar 8 (1897), s. 71f. Se även Trons Segrar 4 (1893), s 236; Trons 
Segrar 9 (1898), s. 442; Gustafson 1898a, s. 65.   
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Här jämför Gustafson äldre och nyare teknik, och finner att den 
nyare inte bara är bättre utan dessutom ger en sannare bild av 
hur Gud verkar i människan: som en kraft som ger liv, snarare 
än förbränner. 

I pingsttidningen Glöd från altaret hanterar en skribent sam-
ma modernitetskritiska dilemma genom att först betona värdet 
av modernitetens tekniska förtjänster, innan han går vidare till 
kritiken:

Vi hembära vår hyllning åt den vetenskapliga forskningen och åt 
människovännens bemödanden att lindra de sjukas lott, och vi 
uttala vår aktning för den själfständige tänkaren och det fria or-
dets förkämpe; men vi veta, att då vetenskapens system för länge 
sedan ramlat, och människosnillets höga tankar sedan årtusenden 
fått vika för de eviga verkligheter, som ligga inneslutna i bibelns 
ringaktade tankar, så skola Paulus och den återlösta församlingen 
genom evigheter med nya tungor lofva och prisa Gud.42

Två dilemman bidrar, sammanfattningsvis, till att forma väck-
elsens modernitetskritik: dels att man själv är förknippad med 
moderniteten och inte har någon egen, äldre historia att längta 
tillbaka till, dels att moderniteten imponerar i sin samtid – 
också på väckelsens folk – genom tekniska och vetenskapliga 
framsteg som man varken kan eller vill avfärda.43 Den kritik av 
moderniteten som man formulerar är därför inte nostalgiskt, 
inte ett avfärdande av framsteg som sådant, utan en kritik av 
den väg som utvecklingen har tagit. Man vill ha en samhälls-
förändring, men i en annan riktning än den som nu sker: man 
vill framåt, men åt ett annat håll i det moderna landskapet. 

42 Glöd från altaret 2 (1910), s. 15.
43 Jfr Gustafson i Trons Segrar 4 (1893), s. 51: ”Jag är ingen vetenskapsman, 
långt derifrån, men ej heller en besinningslös fantast. Faktiska bevis tvinga 
mig att tro på ett sakförhållande. 
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Väckelsens modernitetskritik

Väckelsens modernitetskritik består dels av en direkt kritik av 
det moderna samhällets moraliska tillkortakommanden, dels av 
en mer djuplodande kritik, som på ett mer grundläggande sätt 
ifrågasätter den dominerande moderna framstegsberättelsen. 

Kritik av modern omoral

Enligt väckelsens radikala företrädare präglas det omgivande sam-
hället – ”världen” eller ”den moderna världen”, beteckningarna 
är som sagt synonymer – av självupptagenhet, fåfänga, njutnings-
lystnad och brist på moralisk kompass och integritet. Detta är en 
vanlig, puritanskt färgad väckelsekritik av världen utanför kyrkan. 

Waldenström har en mer positiv inställning, i synnerhet då 
han är på resande fot utanför västvärlden. I sin reseskildring 
från Kina framgår att han betraktar utvecklingen i väst som 
civilisation, vilket kontrasteras mot ett förmodernt elände:

Shanghai är ett asiatiskt New York, som växer med stor hastighet. 
Det består af två hufvuddelar: den gamla, egentliga kinesstaden 
och den europeiskt-amerikanska. Den förra är, som alla kines-
städer, smutsig med mestadels trånga gator och låga hus. Den har 
flere afgudatempel. De europeiska och amerikanska stadsdelarna 
ha breda gator, höga och vackra hus, i många fall omgifvna af 
stora tomter med planteringar.44

De kinesiska kvarteren är trånga, smutsiga och fulla med ”av-
gudatempel”, medan de moderna europeiska delarna av staden 
är rymliga, vackra och grönskande. Waldenström framstår här 
som bekvämt rotad i den västerländska moderniteten.

Men samtidigt är han inte blind för egna tillkortakommanden. 
Han rapporterar om insatser mot alkohol och opium i Shanghai, 
och konstaterar att kineserna gjort dessa droger olagliga, medan 

44 Waldenström 1908, s. 48; se även s. 64, 68. 
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européer och amerikaner vägrar stänga opiumkrogarna på grund 
av de inkomster de genererar. ”Hvilken skam för den europeiska 
s. k. civilisationen!” utbrister han.45 Men i denna kritik finns en 
förväntan på det moderna väst: agerandet är undermåligt, men 
man borde kunna bättre. Till skillnad från väckelsens mer radi-
kala gren identifierar sig samfundsledaren, och riksdagsmannen, 
Waldenström med det västerländska modernitetsprojektet – in-
klusive de koloniala ambitionerna. Om Englands kolonialism 
säger han att man inte kan annat ”än beundra engelsmännens 
stora politiska klokhet, som i tid, medan andra nationer sofvo, 
förstått att lägga under sig den ena platsen efter den andra i olika 
delar af världen”.46 När Waldenström kritiserar moderniteten, 
så är det med andra ord en kritik som kommer inifrån, från någon 
som själv tillhör den och som förväntar sig bättring. 

Denna förväntan på att samhället ska bättra sig saknas både 
i helgelserörelsen och den tidiga pingstväckelsen. Här är ”den 
moderna världen” i moraliskt hänseenden bortom räddning. 
Samtiden förstås som en tid då normlösheten accelererat till 
aldrig tidigare skådade nivåer. Det finns olika förslag på vad det 
beror på. Ibland sägs en utbredd sekularisering vara orsaken, 
andra gånger förklaras det med att detta är ”det stora avfallet” 
i tiden före Jesu återkomst, och annars beskrivs det som en 
följd av den moderna människans högmod. Följande tre citat 
knyter an till dessa förklaringsmodeller – sekularisering, den 
sista tidens avfall och högmod – i tur och ordning:

Det är i sanning allvarliga tider för Guds barn som vi lefva i. Ald-
rig har Antikrist rasat som nu. Aldrig har världsligheten stämplat 
så många bekännares pannor som nu. Aldrig ha så många Guds 
barn sofvit som i våra dagar. Aldrig!47

45 Waldenström 1908, s. 57. 
46 Waldenström 1908, s. 31. 
47 Glöd från altaret 2 (1910), s. 26. Se även Glöd från altaret 3 (1911), s. 68: ”Det 
är otroligt till hvilken grad gudsförgätenheten i dessa dagar gripit omkring sig 
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Låtom oss noga studera varje särskilt drag i [Bibelns] beskrivning 
av de yttersta dagarnas ”svåra tider”, och vi skola bliva överras-
kade av att finna, att beskrivningen på ett mycket noggrant sätt 
återgiver tillståndet bland människorna i vår tid. 

Ett oerhört sedesfördräv, en lidelsefull kamp mellan de olika 
folkklasserna och en alltmer överhandtagande otro och förnekelse 
av den gudomliga uppenbarelsen varsla om, att slutet är nära.48

Och det händer ej sällan, att utomordentliga framsteg i upplys-
ning och kultur låta para sig med öfvermod och sedeförderf, och 
den stora upplysningen får tjena djefvulens planer att leda mensk-
ligheten in i och befästa den i det onda.49

De olika förklaringsmodellerna griper, som synes, in i varan-
dra: Att ”Antikrist rasar” är ett tecken på tidens slut, och det 
leder till sekularisering och moralisk dekadens. Den radikala 
grenen av väckelsen har accepterat bilden av moderniteten 
som sekulär: en kultur som vänt sig bort från Gud och i stället 
kretsar kring människan. Högmod och hedonism är de logiska 
konsekvenserna av denna antropocentriska modernitet. 

Waldenström hoppas på reform och bättring, men enligt hel-
gelserörelsens och pingstväckelsens folk har det gått för långt 
i fel riktning – fallet är för djupt. Det innebär dock inte att det 
inte finns någon väg framåt, bara att mänskligheten inte själv 
kan vända riktningen. Den radikala väckelsen är därför, som 
vi kommer se längre fram, apokalyptisk: den enda möjlighe-
ten till förändring är att Gud griper in och tar kontroll över 
historien, antingen genom en genomgripande väckelse eller 
genom att återvända till jorden och instifta det efterlängtade 
tusenårsriket. 

bland snart sagt alla folks alla klasser. Det är ett affall, som är häpnadsväck-
ande.”
48 Brudgummens röst 1 (1911), s. 28. 
49 Trons Segrar 4 (1893), s. 50. 
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Kritik av den moderna framstegsberättelsen

Enligt den moderna framstegsberättelsen var historien en 
berättelse om utveckling: från lägre stadium till högre. Detta 
gällde inte bara teknik, utan även kulturellt, moraliskt och 
andligt. För de religionskritiska representanterna för denna 
berättelse – exempelvis filosofen August Comte (1798–1857) 
– hörde religion, åtminstone den traditionella religionen, till 
utvecklingens lägre steg. Denna sekulära framstegsberättelse 
var väckelsens folk medvetna om, och kritisk till:

Men vår tid, säga de, har nått ett så högt civilisations- och kul-
turstadium, att allt sådant utomordentligt meddelande af Guds 
Ande icke behöfves. Alltså: Den höga civilisationen och kulturens 
väldiga framsteg skulle hafva ersatt den Helige Andes uppgift och 
öfvertagit Guds verk bland människorna. […] [Men] hvad män-
niskan än bygger upp – ja, om det än blefve så högt som Babels 
torn –, skall det en gång pröfvas i eld, och då kan ingenting annat 
än det, som är af Gud, bestå. Utom detta kunna vi icke komma, 
om än civilisationen hade vunnit aldrig så stort landområde.50

För den radikala grenen av väckelsen var det moderna, som vi 
sett, likställt med det sekulära, och därför ville de underminera 
den moderna berättelsen över huvud taget. Deras strategi var 
inte att avfärda de tekniska framstegen, utan att relativisera 
dem. Det människan åstadkommit i form av vetenskap och 
teknisk utveckling är imponerande sa de, men ändå ingenting i 
jämförelse med Guds verk i världen och i människan: ”Kunskap 
är god. […] [Men] all världens kunskap gagnar dig intet, om 
du icke har Guds Ande i ditt hjärta.”51

Väckelsens kritik av den moderna framstegsberättelsen häm-

50 Glöd från altaret 2 (1910), s. 33. Jämför vad Gustafson säger om sekularise-
ringen som en dygd i moderniteten: ”Det är i denna moderna och upplysta 
tid ingen skam utan tvärtom en heder att vara den gudlösaste.” Trons Segrar 2 
(1891), s. 51. 
51 Glöd från altaret 2 (1910), s. 35. 
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tar ibland tydligt inspiration – och ammunition – från roman-
tiken. Emil Gustafsons modernitetskritik bottnar exempelvis 
i en romantiskt färgad epistemologi. ”Vi lefva i upplysningens 
tidehvarf,” inleder han en av sina utläggningar, ”och man säger, 
att kunskapen är mycket stor. I ordets djupa mening är det icke 
sant.”52 Gustafsons delar in kunskapen i två sorter: en teknisk, 
ytlig kunskap och en andlig, djup kunskap. Modernitetens fram-
steg gäller den första sortens kunskap. På detta område är de 
visserligen imponerande – men det handlar ändå om ytplanet. 
Dessutom har det enligt Gustafson skett på bekostnad av den 
djupare, andliga kunskapen. Denna slags djupare kunskap knyts 
till hjärtat snarare än till huvudet, och han kallar den ibland för 
”livet”: ”vi hafva skridit in i upplysningens tidehvarf och vuxit i 
förståndet men gått tillbaka i lifvet”.53 Livet är inte, betonar han, 
rationalitet och förnuft, utan relation och kärlek. Vägen dit går 
via tilltro, gemenskap och en villighet att underordna sig Gud och 
Guds uppenbarelse. Just därför blir den moderna människans 
högmodiga tilltro till det egna förnuftet förödande för hennes 
möjlighet att nå denna sanna, djupa kunskap. Hon vill klara sig 
själv, och betraktar sitt eget förnuft som sin enda pålitliga guide.

Denna samtidskritik framträder exempelvis i en passage om 
bibeltolkning, där Gustafson avvisar en modern, rationalistisk 
bibelkritik till förmån för ett relationellt och lyhört lyssnande: 

I vår upplysta tid har hvar och en sin egen mening att förfäkta, 
och man läser bibeln mera för att stärka sina bevis än för att lyda 
sanningen. Skriften är dock i all sin enkelhet Guds uppenbarelse, 
och vill någon förstå om läran är af Gud, måste han göra Guds 

52 Gustafson 1895, s. 32. 
53 Gustafson 1906, s. 15. Angående hjärtat som centrum för den sanna kun-
skapen, se t.ex. Trons Segrar 4 (1893), s. 3: ”Den allmänna riktningen har en 
gång för allt blifvit sådan, att det lägges mera an på förståndsodling än på att 
bilda hjertat, och följderna härutaf se vi på alla områden. När fans en tid sådan 
som nu, då en stor upplysning låter para sig med allmänt sedeförderf och stora 
skandaler bäras utan blygsel!”  
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vilja, såsom vi lära förstå en person genom att lefva in i hans vilja 
och tänkesätt. […] Min älskade, du kommer aldrig in i Andens 
evangelium, om din afsigt bara är att förstå Guds ord. Bibeln öpp-
nas aldrig för en kall kritik.54  

Samtiden kallar sig upplyst, men Gustafson betraktar den snara-
re som högmodig. Rationalismen – ”en kall kritik” – kan aldrig ta 
människan in i tillvarons mysterium, utan för det krävs ödmjuk-
het: att läsaren underordnar sig den gudomliga uppenbarelsen. 

Kritik av moderna kristendomsformer

Från 1700-talet växte det fram en progressiv universitetsteo-
logi som på olika sätt utmanade traditionella kyrkliga uppfatt-
ningar. Dess folkliga genomslaget var begränsat, men i slutet av 
1800-talet fanns ändå en medvetenhet om den inom väckelsen. 
Inte minst uppmärksammades den så kallade bibelkritiken, 
som tillämpade historisk-kritiska metoder på Bibeln med re-
sultatet att en del uppgifter i texterna ifrågasattes. 

När Waldenström kritiserade dessa teologiska tendenser 
kallade han dem ibland, som vi sett, för moderna, men ännu 
vanligare var att han beskrev dem som uttryck för ”rationa-
lism” – ibland använde han ”modern rationalism”.55 Han la 
med andra ord fokus på en specifik strömning i samtiden: det 
var inte samtiden som helhet som stod i kontrast till kristen 
tro. Men Waldenström menade också, som noterades ovan, att 
den sanna kristna tron var den som en gång presenterats i Nya 
testamentet, och därför var teologiska innovationer inte något 
som han välkomnade. ”Modern” är därför negativ beteckning 
för Waldenström just när den används om den kristna tron.

54 Gustafson 1898b, s. 51f, 54. 
55 Se t.ex. Waldenström 1919, s. 15; Waldenström 1890, s. 146; Waldenström 
1938, s. 227f. 



66

I pingsttidningen Glöd från altaret finns en detaljerad beskriv-
ning av det moderna, eller liberala, teologiska projektet. Kyr-
kan slumrar, menar författaren, och det hade gått så långt att 
man predikar

den läran, att Kristus icke var Gud utan blott en människa, om 
också en enastående människa, af skaparen utrustad till att utföra 
en särskild mission, den nämligen att i sitt lif och genom sitt 
exempel lära människorna att blifva goda. Människorna voro vis-
serligen födda med ämne till att bli goda, men på grund af ogynn-
samma omständigheter och lifsförhållanden, som alltsamman 
berodde på olämpliga samfundsförhållanden, hade människan 
blifvit försvagad, och de onda böjelserna hade vaknat och förkvävt 
de goda anlagen. Jesu Kristi ankomst till världen var därför att 
väcka dessa goda böjelser till lif genom att visa släktet till sitt eget 
lif och sin lära. Han dog till sist martyrdöden på korset. 

Ungefär så lyder med tillsättanden af en del vackra och väl-
klingande ord den moderna riktningens evangelii innehåll. Och 
ingen förundrar sig öfver att en sådan lära mottages af massorna 
med jubel; den anvisar en bred och bekväm väg. Ingen syndabe-
kännelse, intet syndakännande, intet ödmjukande, intet offer, in-
tet kors behöfves. Gud är barmhärtig och nådig och har en öppen 
famn för alla människor. Låtom oss äta och dricka!56

Här summeras ett antal inslag i tidens liberalteologi: att betrakta 
Jesus som en vishetslärare snarare än som Guds son, en opti-
mistisk syn på den naturliga människan och en ljus syn på Gud 
som kärleksfull förälder snarare än sträng domare. Kopplingen 
mellan en sådan teologi och tidsandan handlar enligt författaren 
om två saker: strävan efter bekvämlighet och brist på ödmjukhet. 
Den moderna människan vill bli bekräftad snarare än ombedd 
att ändra sig. Hon undviker ansträngning, för att inte tala om 
offer, och är inte beredd att ödmjuka sig, utan designar istället en 
kristen tro som går henne till mötes på dessa områden.  

Hos bonden och predikanten Emil Gustafson återfinns inga 

56 Glöd från altaret 3 (1911), s. 87. 
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beskrivningar av samtida akademisk teologi, men han delar 
helt analysen att den samtida kristenheten präglas av bekväm-
lighet och högmod: 

En religion af lättja, lättsinne, själfviskhet och tolerans är våra 
dagars moderna kristendom. Vår ytlighet gör kristendomen 
innehållslös, religionen lätt påtagen, men också lätt aftagen; 
en religion utan ansträngningar och strider, utan eld och ifver, 
utan uppoffringar och själfförsakelse, en religion af sammet, icke 
af ”säck och aska”, af ringa bön med starkt rop och tårar, intet 
öfverlemnande af sig själf åt Gud och intet allvar. Sanningens 
tveeggade svärd får sällan tränga oss genom ”merg och ben”, ”den 
tillkommande verldens krafter” få sällan så genomtränga oss, att 
vi återspegla Kristi karaktär och få evigheten in i våra hjärtan.57

Bekvämlighet, högmod och brist på allvar är enligt Gustafson 
problemen med den ”moderna kristendomen”. Vid ett tillfälle, 
i ett brott mot den gängse teknikopitmismen, knyter han dessa 
tendenser till den tekniska utvecklingen, vilken anses bana väg 
för en mentalitet som underminerar den kristna tron: ”Stora 
bekvämligheter, som våra fäder aldrig hafva drömt om, ega vi.” 
Problemet är att dessa bekvämligheter riskerar skapa ”lättingar 
och goddagsmenniskor”.58 

För Gustafson ligger detta problem inte långt borta, på uni-
versiteten eller i Svenska kyrkan, utan det är formulerat som en 
självkritik: som en kritik av väckelsen. I citatet ovan talar Gus-
tafson genomgående om ”vi”, ”vår” och ”oss” – ”vår ytlighet”, 
etcetera. Samma sak syns hos andra skribenter i väckelsens ra-
dikala gren, som talar om företeelser i väckelsen som moderna 
och därmed förkastliga: en ”modern missionsverksamhet”,59 
”de moderna frikyrkliga gudstjänstprogrammen”60 eller ”de 

57 Gustafson 1892, s. 26f.
58 Trons Segrar 8 (1897), s. 74. 
59 Trons Segrar 6 (1895), s. 239. 
60 Evangelii Härold 2 (1916), s. 17. Se även Brudgummens röst 8 (1919), s. 109. 
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moderna samfundsorganisationerna”.61 Vad man framför allt 
har i åtanke är emellertid tendenser inom väckelsens respek-
tabla gren. Denna användning av ”modern” som ett tillmäle 
mot andra väckelsefromma bekräftar därmed bilden av som 
uppdelad i en radikal och en respektabel gren.    

Alternativa modernitetsvisioner

Väckelsen var kritisk mot den samtida moderniteten, men ville 
inte bakåt utan framåt – om än i en annan riktning än vad man 
uppfattade att utvecklingen nu rörde sig. De ville ersätta den 
antropocentriska moderniteten präglad av högmod och hedo-
nism, med en teocentrisk modernitet. Gud skulle bli centrum – 
inte bara i varje enskild människas liv utan i världen som helhet. 

Utvecklingen inom svensk frikyrklighet under slutet av 
1800-talet behöver ses i ljuset av förändringar inom den inter-
nationella evangelikala väckelsen. Redan de första pietisterna, 
med Philipp Jakob Spener (1635–1705) i spetsen, hade hoppats 
på framtiden.62 Väckelses framtidsförhoppningar hade länge 
formen av en tilltro till samhällsreformer, vilket låg i linje med 
den utvecklingsoptimism som präglade 1800-talet generellt. 
De mest optimistiska menade att arbetet med att låta den san-
na kristendomen genomsyra samhället skulle kulminera i det 
idealtillstånd som teologiskt benämns som ”tusenårsriket”.63 
Predikanten Charles G. Finney (1792–1875) hävdade exempel-
vis det låg inom mänsklighetens förmåga att frambringa detta 
rike, om hon bara gjorde det som ålagts henne – det vill säga 
levde efter Jesu påbud i bergspredikan. Först efter tusenårs-

61 Evangelii Härold 5 (1919), s. 6. 
62 Ward 2006, s. 4, 32. 
63 Namnet ”tusenårsriket” anknöt till bibelversar om ett framtida fredsrike. 
Uppenbarelseboken 20:6 för inspirationen till uppfattning att detta rike ska 
vara i just tusen år.  
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riket – milleniet – skulle Jesus komma tillbaka till jorden för att 
döma levande och döda, trodde man. Eftersom Jesu återkomst 
förlades till efter millenniet kom denna inriktning kallades för 
postmillennialism. 

Mot slutet av 1800-talet falnade optimismen inom den 
evangelikala väckelsen, vilket i kombination med inflytande 
från den så kallade darbyismen ledde till nya tolkningar av läran 
om tidens slut.64 Den växande pessimismen gjorde att man blev 
mindre benägen att tänka sig att människan själv kunde göra 
någon större skillnad genom reformer. Tron på ett framtida 
lyckorike fanns emellertid kvar, men det tolkades i apokalyp-
tiska termer som ett resultat av Guds ingripande, snarare än 
något som kunde realiseras genom politiska reformer eller so-
cialt arbete. Denna lära kallades premillennialism, eftersom den 
angav att Jesus skulle komma före (pre-) millenniet. 

Väckelse som reform

Medan Waldenström tillsammans med andra missionsför-
bundare arbetade idogt för politiska reformer i den svenska 
riks dagen, var tilltron till politiska reformer låg i väckelsens 
radikala gren.65 Som Gustafson formulerade det: ”Inga soci-
ala omstörtningar eller nya reformer påskynda himmelrikets 
kommande, inga bättre tider, utan bättre människor kunna föra 
mänskligheten in i ett ljusare skede”. Här anförs inte Jesu åter-
komst som botemedlet mot tidens ondska, utan en förändring 
av människorna. Men hur ska det gå till? Gustafson fortsätter: 

64 Dayton 2000 (1987), s. 143ff.
65 Jfr Lundkvist 2003, s. 132–136, särskilt s. 134 där Lundkvist skriver 
angående det politiska engagemanget inom frikyrkorna att ”Främst mis-
sionsförbundarna kom av utomstående att uppfattas som ett särskilt parti, en 
målmedvetet arbetande grupp”. 
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Det är människorna och ej tiden som i första hand behöfva omska-
pas, hjärtan och ej teorier, som omdana verlden. Och för den som 
vill vara en sann människa och en kristen, som öfverallt ingjuter något 
av sin egen karaktär – för honom är den nåd gifven, som lär oss för-
saka verlden och lefva gudlikt, och han skall, på hvilken plats han 
är, vara ett saltkorn i förruttnelsen. Tit. 2, Matt. 5:13.

Detta är hvad du skall bli. I en tid, då synden ringaktas och las-
ten utöfvas såsom ett oskyldigt nöje, måste en helgad personlig-
het, som bestraffar synden, blifva af allt större betydelse. Frigjorda 
män, hjärtevarma hjältar, helgade personligheter hafva en särskild 
plats att fylla under närvarande tid.66

Den kristne kan alltså förändra världen genom sin närvaro i 
den, eftersom hon då sprider Guds närvaro i samhället. Gus-
tafsons världsbild är som tidigare konstaterat romantisk och 
idealistisk, vilket också innebär att han tänker sig att personer 
hänger samman organiskt och på så sätt influerar varandra.67 
Därför kan en hängiven kristen utöva ett inflytande på sin om-
givning genom sin närvaro.68

 I andra visioner sker förvandlingen av samhället under större 
dramatik. I tidskriften Glöd från altaret åtföljs suckar över tidens 
ondska av en beskrivning av den väckelse som skulle komma, 
om de troende bara ville ”vakna ur sin sömn” och göra sin plikt: 
då ”skall Herren i himmelen än en gång låta himmelen rämna 
och gjuta ned en så öfverväldigande nåd öfver vår arma värld, 
att själar i milliontal skola knäfalla kring Kristi kors”. Inte heller 
här är det politik eller reformer, utan ett dramatiskt gudsingri-
pande i form av en religiös väckelse som förändrar samhället 
och skapar en värld centrerad – ja, knäfallande – runt Jesus. 
Om utvecklingen inte vrids åt detta håll, utan fortsätter i den 

66 Gustafson 1895, s. 28. 
67 Bengtsson 2006, s. 9–14. 
68 Gustafson 1898b, s. 10. Denna attityd fångar Gustafson i maximen ”per-
sonen själf är predikanten, och icke det budskap han frambär”. För ytterligare 
om detta, se Halldorf 2012, s. 109–111. 
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riktning den nu rör sig, går världen i stället mot sin undergång: 
”en sådan Andens utgjutelse är mänsklighetens enda räddning. 
Utan den skall afgrunden spärra sitt gap och sluka hela den 
gudlösa generation som nu lefver.” 69

 I en annan text hämtar tron på möjligheten av en ljus fram-
tid inspiration från modernitetens tekniska och vetenskapliga 
framsteg: 

 
Sedan århundraden tillbaka hafva vi lefvat i en tidsålder af upptäck-
ter och uppfinningar. […] Man har nått så långt, att det i vår tid 
försiggår ting, som man för hundra år sedan skulle helt enkelt hållit 
för orimligt. […] Men gäller detta endast jordiska angelägenheter? 
Skulle det icke äfven på det andliga området vara af vikt att sätta 
målet högre och därigenom också uppnå mera? Skulle vi icke också 
på det andliga området lefva i en tidsålder af upptäckter?70 

”Utan tvifvel!” besvarar författaren själv sina frågor. Förhopp-
ningen är med andra ord att den imponerande tekniska utveck-
lingen ska kompletteras med en utveckling på Andens område, 
och att väckelsen ska vara katalysatorn för denna förändring. 
På så sätt blir moderniteten förändrad och fulländad. Istället 
för teknisk utveckling i kombination med moralisk förflack-
ning sker en utveckling på både vetenskapens och religionens 
område. Då förverkligas den samhällsvision som väckelsen bär 
på, visionen av en teocentrisk modernitet.    

Apokalyptik 

Tron på väckelserörelsernas möjlighet att växa och expandera i 
samhället paras emellertid inte alltid med en tro på att detta sam-
hälle kan förändras nämnvärt. Ibland anses förfallet ha gått för 
långt, och det enda man då kan göra är att dra människor ur denna 

69 Glöd från altaret 3 (1911), s. 68. 
70 Glöd från altaret 3 (1911), s. 23. 
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syndiga värld, och bereda dem för mötet med den Jesus som man 
tror ska komma tillbaka snart. Inom pingstväckelsen förenades 
tron på väckelsen och förväntan på Jesu snara återkomst i idén om 
en omvälvande väckelse i den sista tiden, just före Jesu återkomst: 

Det har blifvit afton, och världshistoriens dag närmar sig sitt slut. 
Mörka och än mörkare sänka sig skuggorna ned öfver jorden, 
otrons och orättfärdighetens skuggor[…] Men vi hafva ännu större 
löften för den sista dagen: ”Och det skall ske i de yttersta dagarna 
säger Gud: Jag skall utgjuta af min Ande öfver allt kött.” En världs-
pingst är oss lofvad före den stora världshemsökelsen, en pingst så 
härlig, så allomfattande, så full af nåd, som ännu aldrig skett.71  
 

Alla kurvor pekar nedåt, menar författaren, och först genom 
Jesu återkomst kan saker och ting ställas till rätta. Den väldiga 
pingstväckelsen uppfattas som den sista tidens väckelse. Det 
är inte en rörelse som ska laga samhällsbygget, utan en som ska 
se till att så många som möjligt är redo för återkomsten. 

Den svenske predikant som främst förknippas med budska-
pet om Jesu snara återkomst är Fredrik Franson (1852–1908), 
som i sin storsäljare Himlauret konstaterade att ”Sakernas ställ-
ning blir mer och mer förtviflad i världen”.72 Skulle postmil-
lennialismens tilltro till politiken vara riktig vore historien en 
bitter missräkning, kommenterar en annan författare: ”Sociala 
reformer hava gjort mycket, men social förruttnelse och dryck-
enskap hava gripit mera omkring sig nu än för hundra år se-
dan.” Ja, de sista åren, fortsätter han, har vi kunnat ”bevittna 
civilisationens fullständiga misslyckande och återgång av några 
av de mest kultiverade raserna till något som liknar forntida rå-
het” – texten är publicerad strax efter första världskrigets slut.73 

Det enda anses kunna vända denna riktning är Kristi åter-

71 Glöd från altaret 3 (1911), s. 71. 
72 Franson 1897, s. 16. 
73 Brudgummens röst 8 (1919), s. 148.   
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komst. Först då instiftas ett rike med den teocentriska samhälls-
ordning som väckelsens folk ville ha. Detta eviga fridsrike var inte 
en abstrakt tillvaro bland molnen, utan kunde beskrivas som en 
konkret samhällsvision som rättar allt för närvarande är fel med 
världen – från förekomsten av bordeller till dåliga skolor:

Herrens tillkommelse är också den kristnes hopp om en fullstän-
dig förbättring av vetenskap, uppfostran, samhällsliv och religion. 
[…] När Herren Jesus kommer, skall detta rättas inom tjugofyra 
timmar […] Den kristnes hopp om förbättrad folkbildning skall 
realiseras vid Jesu andra tillkommelse. Vårt folkuppfostringssys-
tem har varit grundat på vetenskapens falska teorier, och försam-
lingens såväl som världens behov är ett system, ett folkbildnings-
system, uti vilket Kristus skall hava främsta rummet, och som 
är grundat på bibelns auktoritet. […] Kristi andra tillkommelse 
är också den kristnes hopp om fullständig omdaning av sam-
hällslivet. Då skall det ej finnas bordeller vare sig i England eller 
Frankrike och inga krogar, där eldvatten utskänkes åt ungdomen. 
Han skall komma med makt för att åvägabringa en fullständig 
reformation i denna världs fördärvade samhällsskick.74 

Här beskrivs väckelsens teocentriska modernitet i en samhälls-
vision där Kristus är grunden och centrum för utbildning, politik 
och samhällslivet i stort. 

*

Väckelsens modernitetskritik handlade inte om ett avvisande av 
utveckling, utan om en dröm om en annan modernitet än den 
som nu tycktes rådande – en teocentrisk modernitet. Genom en 
sådan utveckling skulle Jesus stå i centrum för allt i samhället. I 
väckelsens respektabla grenar var politiska reformer som en väg 
till en positiv modernitet, men väckelsens radikala gren delade 
inte denna optimism. Eftersom man inte trodde på reformer 
lanserade den radikala väckelsen inga politiska program, och blev 

74 Brudgummens röst 10 (1921), s. 37. 
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därför politiskt irrelevant. Man överskuggas helt av socialdemo-
kratins vision om folkhemmet – åtminstone till dess att Lewi 
Pethrus lanserar ett politiskt parti på 1960-talet.75 Man kunde 
stödja enskilda personer, driva sociala projekt och möjligen enga-
gera sig i en konkret fråga som nykterhet, men man formulerade 
inte något program för en god politik det moderna samhället. 
Allt vilade, menade man, på Guds ingripande: genom att väck-
elsen fick genomsyra världen, eller genom att Jesus kom tillbaka 
för att instifta sitt rike. Först då kunde utopin förverkligas, den 
teocentriska modernitet som väckelsen drömde om. 

Sammanfattning
Väckelsen i Sverige var modern, men kritisk till den sekulä-
ra, antropocentriska modernitet som man menade präglade 
samhället. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var 
kritiken starkast i den radikala grenen av väckelsen – helgelse-
rörelsen och pingstväckelsen – och mildare i det mer respek-
tabla Missionsförbundet. Hos de radikala var ”modern” alltid 
ett negativt laddat epitet, utom möjligen då det användes om 
tekniska uppfinningar. 

Men det var inte enkelt att vara kritisk till det moderna kring 
sekelskiftet 1900. Också den radikala väckelsens folk impone-
rades av moderniteten tekniska och vetenskapliga framsteg. I 
sin kritik av den dominerande moderniteten hävdade de därför 
att teknisk utveckling var en ytlig form av framsteg, och inte 
mycket värd när den åtföljdes av sekularisering och omoral. 
Den sekulära moderniteten var, menade de, antropocentriskt 
och präglad av högmod och hedonism.

Istället förespråkade väckelsens folk en teocentrisk modernitet: 
En modernitet där teknisk och vetenskaplig utveckling åtföljdes av 
en fördjupning av det andliga livet. Detta var detta som väckelsen 

75 För mer om detta, se Halldorf 2017, s. 126–152. 
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ville åstadkomma, i enskilda människors liv men också i samhället 
i stort. Inom väckelsens respektabla gren arbetade man med poli-
tiska reformer för att förändra samhället i denna riktning, medan 
de mer radikala menade att förfallet gått för långt för att en sådan 
samhällsvision skulle kunna bli verklighet med mindre än att Gud 
grep in i historien – genom en världsvid väckelse, eller genom att 
själv kliva ner på jorden och ställa allting till rätta.   
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