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Att genom Svenska kyrkan återerövra Sverige inom sina gränser – en 

studie av en svensk nationalism och dess kyrkliga härförare i Luleå stift 
 

Urban Claesson 

 

Uppdrag 
Föreliggande text är skriven för den statliga Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, 

kväner och lantalaiset inom ramen för ett avtal mellan trossamfundet Svenska kyrkan och Teologiska 

institutionen vid Uppsala universitet. Uppgiften är enligt detta att kyrkohistoriskt undersöka hur och 

förklara varför Svenska kyrkan och dess företrädare bidrog till assimileringspolitiken gentemot 

meänkielitalande.  

I följande artikel kommer jag därför att analysera hur och varför Luleå stift medverkade i 

försvenskningen av en språklig minoritet. Nya fakta om stiftsledningens kontakter med företrädare för 

en särskild form av språknationalism kommer att läggas i dagen. Innan jag börjar den egentliga studien 

är det dock först viktigt att sätta den kyrkliga språknationalismen i norr i ett större kyrkohistoriskt 

perspektiv. 

Språknationalism och evangelisk luthersk kyrkotradition – en historia om en avvikelse 
Reformatorn Martin Luthers existentiella kamp hade fått sin lösning genom Romarbrevets ord om 

rättfärdighet genom tron, med följd att bibeln borde tillgängliggöras för alla kristna. En av Martin 

Luthers tidiga gärningar blev därför att översätta Nya testamentet till tyska. Predikningar på folkspråk 

blev viktiga, psalmer på folkspråk skrevs och framtida generationer lärde sig läsa den så kallade 

”gemene mans biblia” – det vill säga Luthers lilla katekes. Att tillgängliggöra tron på folkets eget språk 

utgjorde ett kännetecken för den framväxande reformatoriska traditionen. Det räckte nu inte längre 

med att vara döpt för att vara kristen. Nu måste även en viss miniminivå av kunskap om katekesen visas 

upp.  Historikern Jürgen Beyer har intressant nog upplyst om att lutherska präster under tidigmodern tid 

inte bara predikade på folkspråket, utan också kunde söka predika på församlingens egen dialekt. Syftet 

var givetvis att i Luthers efterföljd förmedla tron på det egna språket.  

1600-talet blev århundradet då det lutherska programmet för undervisning på ett mer genomgripande 

sätt kunde förverkligas i Norden. Inom den flerspråkiga svenska maktsfären blev det självklart att 

undervisa och predika på församlingens eget språk och att ge ut biblar, psalmböcker och katekeser på 

de olika folkspråken. Församlingsbornas läskunnighet höjdes under århundradet successivt genom 

läsning av Luthers lilla katekes. Följande uppgifter från biskopen Johannes Elai Terserus (1605 – 1678) 

katekesutveckling från 1663 ger en blixtbelysning av ett pågående och omfattande kunskapslyft i Åbo 

stift i det svenskfinska riket. Det skall i sammanhanget sägas att Åbo stift historiskt sträckte sig norrut 

upp mot Kaakamo älv öster om Torneå, där Uppsala stift tog vid fram till år 1647, då Härnösands stift 

bildades.   

Johannes Elai Terserus argumenterar i sin lärobok för att allmän läskunnighet utgör ett gott redskap för 

att höja kunskapsnivån om katekesen.  Han informerar om att läskunnigheten nu börjat slå igenom i 
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norra Österbotten, i både finska och svenska församlingar, liksom på Åland och på de svenska skären. 

Alla som där var under 20 eller 30 år kunde nu enligt biskopen på sitt eget modersmål läsa i 

”Catechismum, Evangelia och Psalmboken”. Terserus informerade vidare om att det i ”Lexand”, i vad 

han benämner som övre Dalarna, för 40 år sedan hölls som något av ett mirakel om ett barn råkade 

kunna läsa, medan det år 1663 i Leksand däremot sågs som en märklig avvikelse om något barn under 

11 år inte kunde läsa. Terserus skrev att det i Finland fortfarande kunde betraktas som en omöjlighet att 

få finska bondebarn att lära sig läsa utan att gå i skolan. Biskopen menade dock att detta var en felaktig 

uppfattning. Redan nu fanns i några finsktalande församlingar tecken på att majoriteten av barnen inom 

kort skulle kunna läsa. Biskopen uppmanade till att skynda på processen i stiftet genom rekrytering av 

boklärda klockare, som kunde lära andra läsa, sedan kunde dessa i sin tur lära andra medlemmar i sina 

egna hushåll ”til thes hela Församblingen är booklärd”.1  

Uppgifterna från Terserus avslöjar attityder gentemot det finska språket i stormaktstidens svenska 

kyrka. Finsktalande barn skulle lika väl som de svensktalande barnen i Leksand snart få lära sig läsa på 

sitt eget språk. Det hela handlade om en bildningsprocess som intensivt var på gång. Här framkommer 

ingen rangordning vad gäller språk. Det viktiga var som Luther hade argumenterat: att förmedla 

evangeliet till alla på deras eget språk, vare sig detta var finska eller svenska.  

År 1907 skrev det nyinrättade Luleå stifts biskop Olof Bergqvist (1862 – 1940) följande i ett försök att 

uttolka den svenska opinionen om den meänkielitalande befolkningen i hans nordliga stift:  

Det ligger en fara uti att gränstrakterna ha en befolkning som är fullkomligt främmande för svenskt språk och 

svensk kultur. Fördenskull har det blifvit en riksangelägenhet att sätta denna befolkning i tillfälle att vinna 

förtrogenhet med det svenska språket. Något mer verksamt medel härtill än skolundervisning har ej kunnat 

påvisas. Kommunikationer, i synnerhet järnvägar, äro ytterst förträffliga inrättningar i sådant afseende men de 

kunna icke lika lätt ledas in i alla vinklar och vrår som skolan, ej häller i öfrigt ersätta denna. Man har funnit att 

skolan måste bli ett hufvudmedel, hvarigenom den svenska odlingen må värnas och befästas i den finska 

gränsbygden, att undervisningsspråket följaktligen måste vara svenska, och att skolväsendet därstädes måste få 

en sådan utveckling, att den svenska undervisningen kan bedrifvas med verklig effekt. 2 

Här var det tydligt att Luleåbiskopen knutit an till en ny nationalistisk förståelse av språket som inte alls 

fanns hos Terserus: att det var viktigt med ett enda språk som byggde nationen.  

Det tidiga 1900-talets kyrkligt språkpolitiska implikationer för skolan i fosterlandets tjänst kan sägas 

utgöra en avvikelse från ett reformatoriskt grundschema. Varför blev det då så viktigt för den Svenska 

kyrkan i norr att så starkt arbeta för det svenska språkets dominans i skolan? -  när den reformatoriska 

principen hade inneburit att få tillgång till evangeliet på sitt eget språk. För att utreda detta kommer jag 

i det följande att först presentera fakta om Luleå stifts uppkomst och historia för att sedan försöka 

förklara språknationalismens genombrott i Luleå stift på både lång och kort sikt. Därefter presenterar jag 

resultat som visar hur representanter för stiftet medverkade i en nationell tidskrift och hur de där 

formulerade perspektiv, utmaningar och lösningar på deras viktiga fråga om integration av den 

meänkielitalande befolkningen i nationen Sverige.  

                                                           
1 Terserus, J.E., Förklaring öfwer catechismum. Eller The Sex wår Christlige läras Hufwudstycken. Thet wyrdige Ministerio uthi 
Åboo Stifft. Til ähra och tiänst förfärdigat/ och til en lijten Nyårs gåfwo förährat aff JOHANNE ELAI TERSERO Episcopo Aboënse. 
Peter Hansson, Academiae Typograpus 1663, opag.  
2 Bergqvist, O., Folkundervisningen i Sveriges Finnbygd. Det Nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1907, s. 127.  
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Luleå stifts uppkomst 
Under 1800-talets första hälft hade biskop Frans Michael Franzén (1772-1847) i Härnösand varit 

angelägen om att samer och tornedalingar borde få undervisning på sina egna modersmål när folkskolan 

skulle införas.  

År 1874 beviljades dock ett så kallade finnbygdsanslag på 12000 kronor som syftade till försvenskning 

genom ”befrämjande av folkundervisningen bland de i rikets nordligaste trakter bosatta finnar”. I denna 

första bevillning innefattades även ett beslut om att inrätta ett statligt småskolelärarseminarium i 

Haparanda.  Lars Landgrens (1810 – 1888) tillträde som biskop i Härnösands stift 1876 innebar ett 

kyrkligt trendbrott gentemot den flerspråkiga skolpolitik som tidigare dominerat. Den nye 

Härnösandsbiskopen förespråkade nu en sammanhållen folkskola för svensktalande, samer och 

meänkielitalande där i första hand svenska skulle gälla som undervisningsspråk. År 1888 inrättades 

enligt denna linje statligt finansierade folkskolor med svenskspråkig undervisning som enda alternativ.3   

Martin Bergman har levererat en detaljerad redogörelse av bakgrunden till det nya Luleå stifts 

inrättande år 1904. Han visar hur frågan om en uppdelning av det stora Härnösands stift i två delar drevs 

av biskop Martin Johansson (1837 – 1908) i Härnösand under åren före och efter sekelskiftet 1900. 

Biskop Johansson publicerade 1902 programmet Hernösands stifts delning. En lifsfråga för Norrland och 

Sverige. Där presenterades det kyrkliga arbetet i övre Norrland. Biskop Johansson argumenterade även 

för nödvändigheten av att genomföra ett stort arbete med ”svensk bildning” och att genom 

svenskundervisning binda den meänkielispråkiga befolkningen närmare till Sverige. En stiftsdelning 

skulle stärka ”det andliga gränsförsvaret”. 4 

Frågan om stiftsdelning var levande i flera år och behandlades i kyrkomöte, riksdag och regering. 

Riksdagens Andra kammare präglades av en kritisk tradition gentemot biskopsämbetet utifrån argument 

som att ämbetet var fört dyrt att upprätthålla, föråldrat och inte heller i överensstämmelse med den 

kristna församlingen såsom en samling av jämlikar. Här fanns resonansbotten i liberalism och 

frikyrklighet. Andra kammaren präglades därför av ett motstånd mot inrättande av ett nytt biskopssäte. 

Samtidigt fanns å andra sidan starka politiska argument för inrättande av ett nytt nordligt stift. Det nya 

kraftiga ryska greppet över Finland under Nikolaj Bobrikoff efter 1898 (där Finlands möjlighet till 

självstyre inom det ryska imperiet alltmer försvagades) framstod som ett hot även mot Sverige. De rent 

finska förbanden upplöstes exempelvis och en ny värnpliktslag jämställde de finska trupperna med 

övriga förband inom det ryska imperiet. 5 Tornedalen bildade därmed på ett nytt sätt gräns mellan 

Sverige och Ryssland. Martin Bergman visar på ett samband mellan ett nytt nordligt stift, byggandet av 

Bodens fästning från 1901 och den nya stambanan i Norrland under sent 1800-tal: 

Att stiftsdelningen kom att röra Norrland var naturligt på grund av den allmänna utvecklingen. Skogsindustrin 

och gruvnäringen innebar en snabb expansion. Nybyggare koloniserade och bröt ny mark. Järnvägar byggdes 

och Norrland hade fått en helt ny, successivt ökande betydelse i Sveriges försvar. Helt följdriktigt byggdes också 

                                                           
3 Elenius, L., Både finsk och svensk. Modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850-1939. Kulturgräns norr 
2001, s. 103 – 163, 167 – 171.  
4 Bergman, M., Luleå stifts inrättande och Kalmar stifts upphörande. En stiftsreglering, dess motiv och orsaker, Kyrkohistorisk 
årsskrift 2001, s. 84. 
5 Bergman, M., Luleå stifts inrättande och Kalmar stifts upphörande. En stiftsreglering, dess motiv och orsaker, Kyrkohistorisk 
årsskrift 2001, s. 70. 
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snart Bodens fästning. Det tidsmässiga sambandet mellan frågan om ett nytt stift med säte i Luleå och frågorna 

om järnvägsförbindelserna och anläggandet av Bodens fästning är frapperande.6 

Förespråkare för stiftsdelning i riksdagens andra kammare anförde argument såsom avstånd, areal 

kommunikation och språk. Vad gäller det sista utvecklades föreställningar om att meänkielispråkiga 

socknar i Sverige medförde en fara om att de riskerade slitas loss från det svenska riket liksom Danmark 

förlorat sina tysktalande områden. Därför behövdes en bättre uppsikt över skolväsendet i 

gränstrakterna, alltså ett domkapitel i Luleå. I andra kammaren formulerades även argument om att ett 

nytt domkapitel var en stor kultursatsning för att stävja fennomanska strävanden. 7 Denna finska 

nationalism skulle med tiden utveckla tankar på på att territoriellt införliva Tornedalen med ett fritt 

Finland. 8 

Kyrkomötet och riksdagens första kammare stödde tidigt tanken på att Härnösands stift kunde delas upp 

i en nordlig och en sydlig del. Andra kammaren kunde gå med på detta först genom förslaget att Kalmar 

och Växjö stifts skulle slås samman. På detta sätt kunde de nationella intressena bevaras samtidigt som 

antalet biskopar inte behövde utvidgas. Det blev så att säga biskopens eforala (det vill säga 

undervisningsansvariga), snarare än episkopala funktion, som bedömdes som viktig. Biskop Gottfrid 

Billing (1841 – 1925) kämpade länge hårt för bevarandet av Kalmar stift och fick med sig Oskar II. De 

båda förlorade dock kampen. Luleåstiftets förste biskop blev Olof Bergqvist (1862 – 1940). Stiftet och 

dess domkapitel trädde i funktion efter årsskiftet 1904 med biskopsval i slutet av januari. Olof Bergqvist 

utnämndes 29:e februari och vigdes 10:e april 1904 till biskop i Luleå domkyrka av Martin Johansson. 9  

Det är viktigt att komma ihåg Svenska kyrkans allmänna ansvar för allmän folkundervisning under denna 

tid. Sedan 1862 års reformer, som delade in i kyrklig och borgerlig kommun, hade folkundervisningen 

legat på kyrkoförsamlingens bord. Under kyrkostämman fanns ett skolråd där kyrkoherden var 

självskriven ordförande.  Domkapitlet utgjorde å sin sida regional myndighet över både folkskola och 

läroverk, där särskilt kristendomskunskapen stod under stiftskyrkans övervakning.  Domkapitlet i Luleå 

stift blev dessutom ansvarigt för de statliga folkskolorna i stiftet, som inom meänkielitalande områden ju 

enbart erbjöd undervisning på svenska. Stiftsstyrelsen ledde även de så kallade nomadskolor som var 

avsedda för den samiska befolkningen. Även i kyrkoförsamlingarnas egna folkskolor började under 

denna tid svenskan att dominera som undervisningsspråk.10  Till stiftsstyrelsens mer officiellt formella 

ansvar för undervisningen, fanns även ett mer informellt ansvar för internatboende av skolbarn. Under 

nödåren 1902 och 1903 inrättades så kallade arbetsstugor i Norrbotten och Västerbotten. Dessa kom att 

fungera som internat för barn som bodde långt ifrån skolan. Genom boende på arbetsstuga fick dessa 

barn gå i folkskolor med svenska som undervisningsspråk. Av de åtta arbetsstugor som inrättades år 

                                                           
6 Bergman, M., Luleå stifts inrättande och Kalmar stifts upphörande. En stiftsreglering, dess motiv och orsaker, Kyrkohistorisk 
årsskrift 2001, s. 92, se även s. 90. 
7 Bergman, M., Luleå stifts inrättande och Kalmar stifts upphörande. En stiftsreglering, dess motiv och orsaker, Kyrkohistorisk 
årsskrift 2001, s. 72,75. 
8 Elenius, L., Både finsk och svensk. Modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850-1939. Kulturgräns norr 
2001, s. 248 – 256. 
9 Bergman, M., Luleå stifts inrättande och Kalmar stifts upphörande. En stiftsreglering, dess motiv och orsaker, Kyrkohistorisk 
årsskrift 2001, s. 88 f.  
10 Norlin B. och Sjögren D., Kyrkan, utbildningspolitiken och den samiska skolundervisningen vid sekelskiftet 1900. Inflytande, 
vägval och konsekvenser?, I: Lindmark D. och Sundström O. (red.), De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och 
samerna En vetenskaplig antologi. Artos 2016, s. 414 f; Elenius, L., Stiftsledningen och minoritetspolitiken, I: Lindmark D. och 
Sundström O. (red.), De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna En vetenskaplig antologi. Artos 2016, s. 487. 
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1903 låg fyra i den så kallade finnbygden och de övriga i de så kallade lappmarkerna. Förutom att 

undervisningen enbart skedde på svenska i skolorna var också svenska det enda tillåtna samtalsspråket i 

arbetsstugorna. Skolorna och arbetsstugorna blev de viktigaste redskapen för försvenskningen av 

tornedalingar, lantalaiset och kväner.11  För arbetsstugearbetet tillsattes en centralstyrelse i länet där 

landshövdingen var ordförande medan biskopen blev vice ordförande. Styrelsens ansvar bestod av att 

skaffa fram pengar och tillsätta lokala styrelser för varje arbetsstuga. Viktigt blev att anställa en 

föreståndarinna för varje arbetsstuga. Verksamheten var till en början frivilligt organiserad men erhöll 

från 1908 regelbundet statliga bidrag och mellan 1907 – 1944 medel via rikskollekter i Svenska kyrkan. 

Efter initiativtagaren Carl Svedelius (1861 – 1951) flytt till Stockholm med blev det nya stiftets notarie 

Albert Carlgren (1870 – 1933) från 1906 verkställande ledamot i centralstyrelsen. Han skulle med 

energisk kraft verka för den meänkielitalande bygdens försvenskning. 12 

I gudstjänstlivet levde den reformatoriska principen om förkunnelse på sitt eget modersmål vidare. 

Församlingarna kunde i Luleå stift själva få välja huruvida de ville ha förkunnelse på svenska eller 

meänkieli. Vad gäller utbildningen i folkskolan, som kyrkan ju ansvarade för, var dock alltså det svenska 

språket givet.13  

I det följande kommer jag presentera det program för det nya stiftet som biskop Olof Bergqvist 

presenterade i sitt herdabrev under våren 1904. 

Ett herdabrev  
För biskop Olof Bergqvist var det inför präster och lärare i det nya stiftet viktigt att lyfta fram det 

övervägande positiva i det rådande statskyrkosystemet:  

Genom sitt innerliga samband med staten är hon en verklig folkkyrka och kan bättre fylla sin uppgift som sådan, 

än om hon stode isolerad. … Genom den ledande ställning, som är henne inrymd med afseende på ungdomens 

uppfostran, blir hon i tillfälle att nå de unga med kristligt inflytande och får därigenom tillfälle att vinna 

anknytningspunkter för en fortsatt mognare undervisning i Guds ord. 14 

Det vore enligt biskopen ödesdigert om kyrkan skildes från staten och kristendomen avlägsnades från 

skolorna. Konflikten om stat eller kyrka skulle vara huvudansvarig för skolan var stark i den nationella 

debatten under tidigt 1900-tal, vilket jag kommer återkomma till. Bergqvist menade i sitt herdabrev att 

                                                           
11 Slunga, N., "Skola för glesbygd". Arbetsstugor i norra Sverige, Stiftelsen Norrbottens läns arbetsstugor 1993, s. 9, 12f., 28 f., 
31ff.; Elenius, L., Både finsk och svensk. Modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850-1939. Kulturgräns 
norr 2001, s. 144 – 175, 215 – 224. Slunga, N., Arbetsstugorna i norra Sverige: ett filantropiskt företag i skolans tjänst, Fören. för 
svensk undervisningshistoria 2000, s. 96. 

 
12 Slunga, N., "Skola för glesbygd". Arbetsstugor i norra Sverige, Stiftelsen Norrbottens läns arbetsstugor 1993, s. 9, 12f, 28, 
31ff., 50. Elenius, L., Både finsk och svensk. Modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850-1939. 
Kulturgräns norr 2001, s. 215 – 224. 

 
13 Enligt paragraf 3 i reglementet från 1896 skulle gudstjänsten hållas på det språk i församlingen som det överenskommits om 
mellan präst och församling. Elenius, L., Stiftsledningen och minoritetspolitiken, I: Lindmark D. och Sundström O. (red.), De 
historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna En vetenskaplig antologi. Artos 2016, s. 494 f., 497f., 507. 

 
14 Bergqvist, O., Herdabref till prästerskapet och läroverkslärarne i Luleå stift. Hallman & Helins Boktryckeri-Aktiebolag 1904, s. 
6.  
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statens eventuella övertagande av folkskolan från kyrkan skulle skapa så mycket problem att det skulle 

komma att ifrågasättas. Bergqvist lyfte i stället fram att kyrkan hade lyckats utveckla skolan med gott 

resultat.15 Biskop Olof Bergkvist skulle själv komma att bli riksdagsledamot i första kammaren såsom 

högerman 1912. Han skulle därmed räknas som en av de sista biskoparna för högern inom första 

kammaren, där biskop Gottfrid Billing under samma tid var den mest kände. Riksdagsbiskoparna visade 

på det fortlevande sambandet mellan stat och kyrka.  

I sitt herdabrev försvarade Bergqvist fri teologisk forskning och krav på hög akademiskt bildningsnivå hos 

prästerna.16  Biskopen argumenterade även för behovet av organisatoriskt kyrkliga reformer i sitt 

nordliga stift. Den låga befolkningsdensiteten skapade behov av aktiva upplysta lekmän som borde få 

träda in där präster saknades. Biskopen ville även återupprätta diakonatet. 17  Olof Bergqvist lyfte de 

sociala problem som han ansåg kapitalismen göra brännande i sin samtid: 

Den moderna storindustrien har medfört en ännu ojämnare fördelning af de jordiska ägodelarna än i forna 

tider. Kapitalet har samlats på få händer och kampen för tillvaron i de breda lagren blifvit vanskligare än under 

handtverkets dagar. Förhållandet mellan arbetsgifvare och arbetare har förlorat sin forna paternalistiska 

karaktär. Det har i själva verket uppstått en klyfta mellan kapital och arbete, som är mycket ödesdiger. De olika 

samhällslagren hafva aflägsnat sig från hvarandra och misstroende och klasshat mångenstädes fått insteg. Att 

råda bot för alla härmed sammanhängande missförhållanden och skapa ett tillstånd, hvari alla samhällsklasser 

må njuta den största möjliga tillfredsställelse och förnöjsamhet är det problem, som föreligger till lösning, I 

arbetet därpå ha äfven kyrkan och dess präster en viktig uppgift att fylla, som ej få åsidosättas. 18 

Biskopen uppmanade prästerna att noga bemöda sig om att ge akt på sociala förhållanden och sätta sig 

in i den sociala frågans innebörd. Tider kunde enligt Bergqvist komma då prästerna fick spela en aktiv 

roll för dessa frågors lösning.19 

Olof Bergqvist tittade även bakåt. Stiftet hade bildats efter det att andra kammarens krav på att slå 

samman Växjö och Kalmar stift hade gått igenom. Bergqvist påminde även om att föregångaren Martin 

Johansson i Härnösand formulerat stiftsdelningen som en livsfråga för Norrland och Sverige. 20 Biskop 

Johansson berömdes för att ha delat upp stora församlingar till mindre enheter och för att ha inrättat 

stipendium för att få teologie studeranden att förkovra sig i finska språket och efter ordination ta tjänst i 

meänkielitalande församlingar. Den nya kontraktsadjunktsbefattningen var tillkommen på Johanssons 

initiativ och var enligt herdabrevsförfattaren av stor betydelse för den kyrkliga själavården i både 

finnmarken och lappmarken. För framtiden var det viktigt för kyrkan att fortsätta med 

                                                           
15 Bergqvist, O., Herdabref till prästerskapet och läroverkslärarne i Luleå stift. Hallman & Helins Boktryckeri-Aktiebolag 1904, s. 
6.  

16 Bergqvist, O., Herdabref till prästerskapet och läroverkslärarne i Luleå stift. Hallman & Helins Boktryckeri-Aktiebolag 1904, s. 
7, 10. 

17 Bergqvist, O., Herdabref till prästerskapet och läroverkslärarne i Luleå stift. Hallman & Helins Boktryckeri-Aktiebolag 1904, s. 
11 f.   

18 Bergqvist, O., Herdabref till prästerskapet och läroverkslärarne i Luleå stift. Hallman & Helins Boktryckeri-Aktiebolag 1904, s. 
13.  

19 Bergqvist, O., Herdabref till prästerskapet och läroverkslärarne i Luleå stift. Hallman & Helins Boktryckeri-Aktiebolag 1904, s. 
13 f.  

20 Bergqvist, O., Herdabref till prästerskapet och läroverkslärarne i Luleå stift. Hallman & Helins Boktryckeri-Aktiebolag 1904, s. 
15f.  
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pastoratsdelningar och rekrytera till nya tjänster. Biskop Martin Johanssons roll för försvenskningen 

hade varit särskilt viktig: ”För skolväsendets höjande har Johansson varit outtröttligt verksam. Hvad 

särskilt angår finnmarken, kan man nästan säga, att en ny epok i folkundervisningen inträdt under hans 

regim, ity att skolväsendet fått en sådan utveckling, att svenska språket med god framgång användas på 

de flesta skolor”. Johansson hade enligt Bergqvist odlat traditionerna från sin företrädare Lars 

Landgren.21  

Olof Bergqvist avslutade sitt herdabrev med att teckna en bild av rörelser och befolkning inom sitt stift. 

Det fanns där enligt honom säregna religiösa riktningar i stiftet som kunde göra prästens ställning 

vansklig. Han torde här åsyfta laestadianismen som enligt herdabrevsförfattaren borde mötas med 

tålamod.  Folket var enligt Bergqvist också mer heterogent i Luleå stift än i andra delar av riket. Förutom 

de svensktalande fanns även 25 000 meänkielitalande jämte några tusen samer. Den mest 

maktpåliggande uppgiften var enligt Bergqvist därför att lösa den så kallade språkfrågan. Uppgiften 

förenklades dock enligt Bergqvist av att den meänkielitalande befolkningen redan var så mån om att 

vilja lära sig svenska. Svårigheten låg enligt författaren snarare i att bereda de meänkielitalande 

möjlighet till språkutbildning i svenska. Den meänkielitalande befolkningen var både fattig och 

geografiskt utspridd. En framtida utbildningssatsning för det svenska språket var därför dyr men ändå 

viktig att arbeta vidare med. Det behövdes exempelvis ett folkskollärarseminarium i Luleå stift för att 

säkra tillgången på kompetenta lärare. Vad gäller de så kallade ”nomadlapparna” så tjänade dessa enligt 

biskopen dock inte på att erbjudas någon högre civilisation.  Kateketundervisning vid kåtorna borde 

enligt Bergqvist därför vara det fortsatt normala för den nomadiserande samerna.  Biskop Bergqvist 

avslutade med att särskilt tilltala läroverkslärare och sade sig se fram mot rollen att bli deras eforus.22  

För att sammanfatta budskapet i Olof Bergqvist herdabrev var det tydligt att statskyrkoformen utgjorde 

viktig utgångspunkt. Svenska kyrkan kunde enligt biskopen utgöra resurs både för social och språkligt 

kulturell integrering. Genom modern vetenskaplig teologi skulle dess budskap ligga i framkant samtidigt 

som omorganiseringar krävdes för att göra kyrkan funktionsduglig.  

 

Varför blev svenska språket så viktigt för Svenska kyrkan i norr?  
 

Jag har inledningsvis lyft fram kyrkans försvar för språknationalism såsom en avvikelse från en tradition, 

och har därefter försökt ge en faktapresentation av Luleå stifts uppkomst och dess handlingsprogram 

såsom det kom till uttryck i ett herdabrev. I det följande övergår jag till att försöka förklara denna 

kyrkliga språknationalism.  

Lars Elenius har redan i en stark analys lyft fram nationalismen och dess syn på språket som en viktig 

förklaringsfaktor till Luleå stifts hållning i språkfrågan. Luleå stift agerade enligt nationalismens logik.  

Lars Elenius skriver om en monokulturell språkpolitik i en kyrkoledd skola under det tidiga 1900-talet 

inom vad han kallar den konformistiska nationalismens period, samtidigt som han uppmärksammar att 

                                                           
21 Bergqvist, O., Herdabref till prästerskapet och läroverkslärarne i Luleå stift. Hallman & Helins Boktryckeri-Aktiebolag 1904, s. 
17.  

22 Bergqvist, O., Herdabref till prästerskapet och läroverkslärarne i Luleå stift. Hallman & Helins Boktryckeri-Aktiebolag 1904, s. 
18 f. 
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kyrkan i de nordliga stiften paradoxalt nog verkade för att tillgodose församlingarna med samiskt och 

meänkielitalande präster. Elenius skriver: ”Man skulle kunna kalla det en schizofren politik där den ena 

handen medvetet gjorde tvärt emot den andra”.  I kyrkan uppmuntrades det egna språket, medan det 

motarbetades i skolan. 23 

I det följande tar jag min utgångspunkt i Elenius centrala slutsats om det nordliga stiftets koppling till 

svensk nationalism och dess kamp för ett enda språk. Först kommer jag presentera ett längre 

kyrkohistoriskt perspektiv på relationen mellan kyrka och nationalism i Sverige, och därefter analysera 

vilken typ av svensk nationalism som kom att prägla stiftet. Det sista kommer ske inom ramen för ett 

mer avgränsat tidsperspektiv.  

 

Kyrkans nationalism sett i längre perspektiv 

Utifrån ett längre perspektiv kan vi se att Svenska kyrkan tappade sin integrativa sammanbindande roll 

under 1800-talet. Alltsedan reformationen hade hushåll med föräldrar och barn som grundkomponenter 

på olika nivåer utgjort de givna gemenskapsformerna. Gud fader var husbonde för skapelsen där 

människorna utgjorde barnen. Kungen var husfader för staten med undersåtarna som barn, herden var 

förälder för sin församling med församlingsmedlemmarna som barn, medan husfadern och matmodern 

var föräldrar i sitt eget hushåll med både tjänstefolk och biologiska barn som underordnade. Hushållen 

innebar ömsesidiga förpliktelser av lydnad och omhändertagande. En mänsklig förälder skulle motsvara 

det gudomliga föräldraskapet. I händelse av att en förälder eller härskare agerade tyranniskt, var det 

därför viktigt att lyda Gud mer än människor.24  

Denna ordning av hushåll utmanades genom stark befolkningsökning och ny kapitalistisk ekonomi, som 

mycket förenklat tvingade människor till lönearbete. Hushållen förmådde inte längre självklart integrera. 

Under 1830-talet kunde lutherska präster i Sverige gå till starkt angrepp mot det nya lönearbetet utifrån 

argument om att detta inte längre innebar ett omhändertagande av den enskilde i ett hushåll. Att 

enbart utbetala lön var inte att visa en förälders omsorg. Under 1800-talets mitt infördes dock 

näringsfrihet och en radikalt omstöpt ekonomi med industriella investeringar, massproduktion, 

folkförflyttningar och lönearbetets hegemoni. De nya lönearbetande skikten började successivt formera 

nya gemenskaper.25 Dessa grupper erfor det som 1830-talets lutherska präster hade varnat för, att bli 

hänvisade åt sig själva. Folkförflyttningar och nya befolkningskoncentrationer resulterade också i 

församlingar med så många invånare att det blev omöjligt att kyrkligt betjäna alla. Det är i detta 

perspektiv uppkomsten av de stora folkrörelserna kan begripas. Enkelt uttryck kom Svenska kyrkans 

företrädare här att tappa sin självklara roll som garanter för samhällsintegration, för att snarare ofta 

uppfattas som representant för den motsatta klassens intressen. Klassdimensionen placerade ofta 

kyrkan på andra sidan av lägret, vilket blev en viktig nyckel till det sena 1800-talets avkyrkligande av de 

bredare befolkningsskikten. Folkrörelserna i form av väckelser, nykterhetsrörelser och arbetarrörelse 

                                                           
23 Elenius, L., Både finsk och svensk. Modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850-1939. Kulturgräns norr 
2001; Elenius, L., Stiftsledningen och minoritetspolitiken, I: Lindmark D. och Sundström O. (red.), De historiska relationerna 
mellan Svenska kyrkan och samerna En vetenskaplig antologi. Artos 2016, s. 497 f. 507, citat från 509. 

 
24 Hassan Jansson, K. & Lindström, J. Pigan i fadersväldet: regler, undantag och mikrohistoriska möjligheter, Historisk tidskrift 
137:3, 2017, s. 351 ff.; Hassan Jansson, K. & Lindström, J., Horet i Hälsta. En sann historia från 1600-talet. Natur & Kultur 2018. 
25 Gustafsson, B., Svenska Kyrkan och kapitalismen under 1800-talet. Religionssociologiska institutet 1977. 
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mobiliserade sig i Sverige enkelt uttryckt såsom medborgarrörelser på distans till Svenska kyrkan. För 

underprivilegierade skikt blev det exempelvis ofta livsavgörande att kunna leva nyktert, vilket väckelser 

tidigt kunde inspirera till.  Under 1890-talet blev det tydligt att kyrkbänkar började gapa tomma. Nya 

folkrörelser samlade i stället svenskar i andra lokaler än i kyrkan, i bönhus, frikyrkor, nykterhetsloger och 

i de nya folkens hus som började byggas under samma decennium. 

Det är i detta läge av marginalisering som nationalismen kunde erbjuda Svenska kyrkan en ny legitimitet.  

Med nationen kunde föreställningar om att Svenska kyrkan ändå befann sig mitt i centrum formuleras, 

att hon var en nationens egen kyrka, en folkkyrka.  Nationen erbjöd kyrkan enkelt uttryckt en ny roll i en 

övergripande gemenskap efter en tid då kyrkans egen reformatoriska och sammanhållande 

hushållssteologi krackelerat under trycket av lönearbete, befolkningsökning och folkomflyttningar. Det 

var också denna insikt vi sett återklinga i biskop Olof Bergqvist herdabrev. Den paternalistiska 

karaktären på arbetslivet hade enligt citatet av honom ovan försvunnit och klyftan mellan kapital och 

arbetet blivit dominerande. Detta kunde enligt biskopen dock åtgärdas genom att skapa ett tillstånd där 

alla samhällsklasser kände sig hemma. Den övergripande gemenskapen för förverkligande av detta 

tillstånd var nationen, och Bergqvist försummade här inte att poängtera kyrkans viktiga roll.  

Kyrkans nationalism sett i mer avgränsat perspektiv 

Efter denna enkla övergripande skiss av kyrka och nation blir mitt syfte nu att analysera vilken typ av 

nationalism som kom att prägla Luleå stifts ledning i dess försvenskningsarbete, och varför? 

Utgångpunkten är att det fanns flera olika ”nationalismer” som konkurrerade om utrymmet i försök att 

definiera Sverige, och att Luleå stifts ledning anslöt till en av dessa versioner. Miroslaw Hroch har 

lanserat ett intressant perspektiv på nationalismens historia som belyser detta. Även om hans forskning 

inriktats på mindre nationsbildningar kan hans perspektiv ändå fungera i detta sammanhang.  Från det 

att nationen kulturellt ”upptäckts” under tidigt 1800-tal följer enligt Hroch ofta en andra fas där flera 

olika grupper konkurrerade om att representera denna rätta nationen. Detta utifrån ett löfte om makt 

och framtid. Ett sådant öppet läge av maktkamp kan sägas ha präglat det unga 1900-talets Sverige. 

Historiskt brukar enligt Hroch denna pluralistiska fas dock följas av en tredje fas i form av en nation 

accepteras av en befolkningsmajoritet. I denna tredje fas har den breda och mer medellösa 

befolkningen exempelvis kunnat få sina sociala och medborgerliga intressen tillgodosedda. Just 

möjligheten att segra i fas tre, gör just fas två med dess öppna alternativ och konflikter mellan olika 

”nationalismer” så avgörande.26 

Samuel Edqvist har som jämförelsepunkt klargjort en samtidig nationalism inom nykterhetsrörelser, där 

nykterheten utgjorde en nyckel till att få träda fram som en värdig medborgare i en demokratiserad 

nation. De nyktra utgjorde de idealiska svenskarna med rätt att äga Sverige, för att uttrycka det enkelt.27 

Christer Strahl har å sin sida frilagt den unga socialdemokratins nationalism. 28 I Ronny Ambjörnssons 

forskning har det tydliggjorts hur nykterhetsrörelser och arbetarrörelser ofta överlappade varandra och 

skapade ett svenskt medborgarideal om en skötsam arbetare.29 Inom svensk frikyrklighet formulerades 

                                                           
26 Hroch, M., Social preconditions of national revival in Europe: a comparative analysis of the social composition of patriotic groups 
among the smaller European nations. Columbia Univ. Press 2000 [1985], s. 11 ff.. Faserna fungerar ramgivande i Hrochs hela 
studie. Se också Hobsbawm, E. J., Nationer och nationalism. Ordfront 1994, s. 12, 22 f. 
27 Edquist, S., Nyktra svenskar. Godtemplarrörelsen och den nationella identiteten 1879-1918. Uppsala Universitet 2001. 

28 Strahl, C., Nationalism och socialism. Fosterlandet i den politiska idédebatten i Sverige 1890 – 1914. Lunds universitet 1983.  
29 Ambjörnsson, R., Den skötsamme arbetaren. Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930. Carlsson 1988. 
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sannolikt också starka nationella visioner, som dock ännu väntar på att systematiskt undersökas.30 Om 

det på detta sätt formulerades medborgerliga versioner av en kommande nation så att säga underifrån, 

formulerades samtidigt i den pluralistiska fas två nationalism från ovan med ett mer uttalat syfte att 

bevara det bestående. Jubelfester, statyer, fackeltåg och andra nya uppfunna traditioner hörde hemma i 

denna kategori.31  

En nyckel för att gå vidare finns i att titta på inom vilken publikation Olof Bergqvist fällde sitt tidigare 

återgivna yttrande från 1907 om att det förelåg en fara att i gränstrakterna ha en befolkning som var 

fullkomligt främmande för svenskt språk och svensk kultur. Biskopens artikel var publicerad i den första 

årgången av den nya tidskriften Det Nya Sverige, med Adrian Molin (1880 – 1942) som redaktör. Att just 

analysera tidskrifter utgör en metod för att analysera den de värderingar som en läsekrets tänktes 

omfatta. Här finns därmed möjligheter att analysera tidskriften såsom uttryck för nationella 

gemenskaper. Olika tidskrifter tecknar skilda bilder av Sverige, där det kunde finnas beröringspunkter 

med andra publikationer.32 Det som var speciellt för Det Nya Sverige var dock dess explicit nationalistiska 

program.  Adrian Molin hade lanserat detta program i boken Svenska spörsmål och kraf 1905, och skulle 

även presentera sina nationella tankar i inledningen till den nya tidskriftens första nummer 1907. 

Huvudargumentet var att återerövra Sverige inom Sveriges gränser efter upplösningen av unionen med 

Norge under sommaren 1905.  Som led i förverkligandet av denna nationella vision blev Molin redaktör 

för tidskriften nästan ända fram till att den lades ner 1928. Denna tidskrift skulle ta upp sociala, politiska 

och religiösa frågor, redigeras i frisinnad anda – och därmed bilda syntes mellan gamla och nya värden.33 

Genom modernisering av nationen skulle den gamla kyrkan alltså erbjudas en ny roll. Historikern Oscar 

Nygren lyfter i en kommande artikel träffande fram Adrian Molins sammansatta budskap genom att 

kategorisera honom som en reaktionär radikal.34  

Stiftsnotarien för Luleå stift, Albert Carlgren skulle komma att verka som mångårig medarbetare till 

Adrian Molin. Om biskop Bergqvist mycket tidigt blev inbjuden som skribent för publicering under 

tidskriftens första år 1907 så skulle Carlgren samma år ta kontakt med Molin och bli inbjuden att skriva 

för tidskriften.35 Med tiden skulle Carlgren samverka mer systematiskt med Molin, där han utövade 

påtryckning både på Adrian Molin och på sitt norrländska nätverk till förmån för produktion av texter 

om att i norr återerövra Sverige inom Sveriges gränser. År 1910 tillfrågade Carlgren Molin om att bli Det 

Nya Sveriges redaktionella ombud i Norrland. Carlgren svarade: ”Om jag nu kunde bidraga till att 

                                                           
30 Se dock Bergsten, T., Frikyrkor i samverkan: den svenska frikyrkoekumenikens historia 1905–1993, Libris 1995, 22 – 46,  och 
Claesson, U., Folkhemmets kyrka. Harald Hallén och folkkyrkans genombrott. En studie av socialdemokrati, kyrka och 
nationsbygge med särskild hänsyn till perioden 1905–1933. Uppsala universitet 2004, s. 266 ff.  

31 Hobsbawm, E. J. & Ranger, T. O. (red.), The invention of tradition, Canto ed., Cambridge University Press 1992; Björck, S., 
Heidenstam och sekelskiftets Sverige. Studier i hans nationella och sociala författarskap, Natur och kultur Stockholm, 1946, s. 10, 
141ff. 
32 Anderson, B., Den föreställda gemenskapen: reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning. Daidalos 1993. 

33 Tergel, A., Ungkyrkomännen, arbetarfrågan och nationalismen 1901-1911, Uppsala universitet 1969, s. 96, 98; Elvander, N., 
Harald Hjärne och konservatismen. Konservativ idédebatt i Sverige 1865-1922. Uppsala universitet 1961, s. 302 – 304; Björck, S., 
Heidenstam och sekelskiftets Sverige.  Studier i hans nationella och sociala författarskap, Natur och kultur, Stockholm, 1946, s. 
57 – 69.  

34 Nygren, O., Adrian Molin - Den reaktionära radikalen, Omvandlingen av samhällskontraktet. Nordic Academic Press, 2023 

[kommande]. 

35 Albert Carlgren till Adrian Molin 24/11, 10/12 1907, Adrian Molins arkiv, KB, Stockholm.  
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Norrlandsfrågor i tidskriften bures fram till beaktande och dryftning i större omfattning än hittills, skulle 

det ju med denna min uppfattning och med min tro på Norrlands framtid vara för mig kärt” 36 

Korrespondens mellan Carlgren och Molin om tidskriften finns bevarad för tidsperioden 1907 – 1920, 

och det är från denna tidsepok jag kommer att redovisa innehållet i de artiklar som publicerades. Jag 

avgränsar här också till det fokus på tornedalingar, kväner och lantalaiset som är relevant för 

kommissionen. 37 Kopplingen mellan Carlgren och Molin är inte beaktad i tidigare forskning.  

Albert Carlgren bildade alltså något av en länk mellan Adrian Molin och Norrland. I samband med att 

Carlgren tackade ja till att bli tidskriftens ombud presenterade han möjliga norrländska medarbetare och 

skribenter. Agronomen Paul Hellström (1866 – 1927) lyftes fram som en kompetent och framsynt man 

framförallt inom jordbrukets område. Biskop Bergqvist nämndes vara en ganska intim kännare av en del 

förhållanden, men var enligt Carlgren ”föga spekulativ”. Landshövding Karl Johan Bergström (1858 – 

1937) bedömdes som ”makalös på sitt sätt” men alltför självsvåldig. Disponent Hjalmar Lundbohm (1855 

– 1926) i Kiruna nämndes också, men kritiserades för att likt biskopen inte se de stora perspektiven. 

Ludvig de Vylder (1871 – 1944) som grundat Tornedalens Lantmanna- och Folkhögskola i Matarengi i 

Övertorneå framställdes dock som en mycket stark resurs för tidskriften. Carlgren erbjöd sig att 

omgående fråga De Vylder om en skildring av försvenskningsarbetet i Tornedalen. De Vylder skulle dock 

enligt Carlgren inte kunna skriva något om den allmänna betydelsen av den projekterade järnvägen 

genom finnbygden. Denna oerhört viktiga fråga skulle verkligen lämpa sig för tidskriften.  Carlgren 

nämnde därför ingenjör och Bergmästare Manne Asplund (1872 – 1943) i Kiruna, som Carlgren 

bedömde vara socialist, och ingenjör Sandlund vid Karlsviks järnverk, som möjliga skribenter inom fältet 

ekonomi, industri och teknik. 38  De Vylder levererade 1912 en text till Det Nya Sverige. Manne Asplunds 

socialdemokratiska partitillhörighet är intressant utifrån det faktum att Adrian Molin tidigt men utan 

större framgångar strävade efter att få vänstermän att publicera sig i Det Nya Sverige.39  

Jag kommer alltså att presentera och analysera de texter som Luleås stift producerade för publicering i 

Det Nya Sverige. Stiftledningens publiceringar jämte Carlgrens aktiva medarbetarskap för tidskriften 

med Adrian Molin, är alltså tidigare inte utforskat på ett systematiskt sätt. Sverker Sörlin har i sin 

uppmärksammande avhandling Framtidslandet lyft fram hur tidskriften Det Nya Sverige med Adrian 

Molin lyfte fram Norrland som viktig resurs. Luleå stiftslednings aktiva medverkan i Det Nya Sverige 

uppmärksammas dock där inte.40  

Läsaren kommer notera att de texter jag kommer presentera ofta är skrivna på avstånd från de 

människor och företeelser i norr. Perspektiven är ofta kolonialt präglade, där det främmande lyfts fram 

för att normativt granskas av en läsande publik av bland annat ingenjörer, akademiker och präster i 

landets mer sydliga delar. Det Norrland som beskrivs är fortfarande ett främmande land som i framtiden 

skulle komma att integreras i det ”riktiga” Sverige.  

                                                           
36 Albert Carlgren till Adrian Molin 5/12 1910, Adrian Molins arkiv, KB, Stockholm. 
37 Detta innebär att jag inte fokuserar på hur stiftsledningen i tidskriften förhöll sig till samer. För en sådan artikel, se Bergqvist, 
O., Nomadlapparna och de nordiska folken. Det Nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1911.  

 
38 Albert Carlgren till Adrian Molin 5/12 1910, Adrian Molins arkiv, KB, Stockholm. 
39 Elvander, N., Harald Hjärne och konservatismen. Konservativ idédebatt i Sverige 1865-1922. Uppsala universitet 1961, s. 302 f.  
40 Sörlin, S., Framtidslandet. Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet, Carlsson 1988, s. 
196 ff.  
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Innan jag presenterar artiklarna blir det dock viktigt att först presentera Adrian Molins program och 

sätta detta i sitt historiska sammanhang. Redan nu kan sägas att programmet bestod av tre delar, varav 

de första två var materiella: ge arbetarklassen plats inom nationen och erövra Norrland för Sverige. Som 

tredje komponent i nationsbygget skulle Svenska kyrkan effektiviseras och erbjudas ny modern roll som 

andlig bas för detta nya Sverige. Alla tre delar har vi redan sett formulerade av biskop Bergqvist 1904. 

Nu skulle dessa tankar efter unionsupplösningen utvecklas och spridas i en nationellt samlande tidskrift, 

som skulle få avsevärt inflytande på Svenska kyrkans avantgarde. Först presenterar jag alltså härmed 

programmet, för att sedan sätta in det i sitt sammanhang. 

 

 

Adrians Molins nya Sverige – ett nationellt program  
 

Nationen – en ny form för Sverige efter 1905 

Adrian Molins huvudtanke var att låta det svenska historiska arvet leva vidare i den moderna nationens 

form. Molins programskrift Svenska spörsmål och kraf från hösten 1905 avslutades med kommentar till 

unionsupplösningen under sommaren samma år. Unionen med Norge hade utgjort de sista resterna av 

stormaktstidens Sverige. Nu när unionen var upplöst gick det inte längre att leva på tidigare 

generationers prestationer. Ett nytt Sverige måste därför skapas. Tankegången illustrerades tydligt i ett 

kapitel med rubriken ”Folket i vapen”. Där hyllades den nya ordning av allmän värnplikt som införts 

1901. En ny folkarmé konsoliderade sig här på resterna av den gamla yrkesarmén där Adrian Molin 

tecknade en modern bild av hur de värnpliktiga bär enkla funktionella kläder till skillnad mot äldre tiders 

pråliga och opraktiska utrustningar.41 

Adrian Molin levererade socialhistoriska analyser av hur Norge och Danmark till skillnad från Sverige 

under 1800-talet historiskt lyckades omsätta sina tidiga nationalistiska idéer till praktisk politik, medan 

den tidiga nationalismen efter förlusten av Finland 1809 i Sverige stannade kvar på det kulturella 

drömstadiet och aldrig omsattes i verkligheten. 42 I Sverige blev det alltså enligt Molin inte mycket av 

Esaias Tegnérs ord om att inom Sveriges gränser erövra Finland åter efter krigsförlusterna mot Ryssland 

1809. 43 Nu fanns det dock som nämnts enligt Molin möjlighet att inom Sveriges gräns erövra Norge 

åter.44 1905 erbjöd bättre förutsättningar till nationell succé jämfört med 1809: ”Unionens upplösning 

                                                           
41 Molin, A., Svenska spörsmål och kraf. Hugo Gebers Förlag 1905, s. 71 ff.  

42 ”Den moderna nationalismen, född ur romantikens jord och uppvuxen under Napoleonkrigets stormar, började med det 
nittonde århundradet ett segertåg öfver Europa. Af de nordiska länderna nådde den först Danmark… fick en afgjort konstnärlig 
riktning. Så ock i Sverige, där göticismen närmast representerade den unga nationalismen. I Norge åter sattes denna till 
lifsdugligt, praktiskt, nationellt arbete på det nya norska rikets skapande och befästande. Äfven i Danmark fick senare 
nationalismen stora folkliga uppgifter. Men icke så i Sverige.” Molin, A., Svenska spörsmål och kraf. Hugo Gebers Förlag 1905, s. 
182.  

43 Molin, A., Svenska spörsmål och kraf. Hugo Gebers Förlag 1905, s. 182.  

44 Molin, A., Den nationella samlingen. Det Nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1907b, s. 8. 
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står som den närmaste impulsen till den nationella samlingsrörelsen...” 45 Genom att kombinera 

materiella och andliga strävanden kunde den nya nationen ges en grundval:  

Och uppgifterna inåt? Att skaffa dem, som svälta och frysa i skogsbackarnas stugor, i statarkasernerna och i 

städernas fattigkvarter, möjligheter att lefva ett människovärdigt lif. Med andra ord, att skapa de materiella 

förutsättningarna för det svenska folkets konsolidering till ett helt folk. Att skapa också de andliga. Att bygga på 

gammal luthersk grund en ny svensk kyrka, som kan rymma hela vårt folk och som kan bjuda åt alla dess barn 

det livets vatten, hvarefter i dessa dagar alla törsta och som ingen konst, ingen ’kultur’ kan skänka. Att bygga 

slutligen på den botten, som trots allt en statsfientlig tidsandas undermineringsarbete ännu finnes kvar, en ny 

stark svensk stat, i hvars skydd vårt folk kan arbeta vidare på den kultur … och skapa en konst, som kan bli så 

långt som möjligt en folkets konst – som i hvart fall icke står som fiende till dess lifsintressen.  

Eller skall försumpningen fortgå... Skall den svenska staten sjunka allt djupare i svaghet inåt och utåt, till dess 

ordet höres: hugg det trädet bort, låt det folket dö. Du har ingenting att kämpa för, ingenting att uträtta i 

världen, det har ingen rätt att lefva längre. Det svenska folket, främst dess ledande klass, står i våra dagar inför 

afgörandet. 46 

 

Statens materiella nationsbygge – att erövra arbetarklass och Norrland 

Adrian Molin var kritisk till den svaga 1800-talsstaten och dess relation till kapitalismen. Det 

internationella kapitalet var nu herre över Sveriges naturresurser i Norrland och Molin förespråkade 

därför ett statligt ägande för att ta kontroll över resurserna och låta dem komma det svenska folket till 

godo. Reduktioner hade skett förr och kunde även ske nu. Molin var mycket kritisk till hur det nya 

kapitalet koncentrerade resurser och skapade breda skikt av underbetald och fattig arbetarklass. Han 

respekterade arbetarrörelsens strävanden efter värdigt mänskligt liv och ökad social jämlikhet. Härmed 

erkände Adrian Molin samtidigt kraven på lika och allmän rösträtt. Rösträtt var enligt Molin rimligt att 

införa då de nödvändiga sociala reformerna enbart kunde göras med medverkan av dem som visste var 

skon klämde, alltså inte enbart de maktägande klasserna. De fattiga borde härmed få ta del i det 

gemensamt nationella ansvaret. 47  

Det var en viktig poäng för Adrian Molin att tidskriften lyfte sig till en mer generell nivå av allmän 

opinion som därmed kunde lägga grund för en nationell politik: ”I öfverensstämmelse härmed är denna 

tidskrifts program gifvet. Den skall tjäna ingen viss klass, intet visst parti – endast det stora nationella 

intresset”. 48 Det är i sammanhanget viktigt notera att Molins allmänna nationella opinion utgjordes av 

män. Sverige utgjorde något av en ”mannens gärning”. 49 Molin var starkt kritisk till kvinnoemancipation 

då kvinnan var knuten till natur och hem på grund av sitt barnafödande.  Kvinnor hörde hemma i den 

                                                           
45 Molin, A., Den nationella samlingen. Det Nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1907b, s. 11. 

 
46 Molin, A., Svenska spörsmål och kraf. Hugo Gebers Förlag 1905, s. 110 f.  
47 Molin, A., Den nationella samlingen. Det Nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1907b, s. 18 ff.  

48 Molin, A., Inledning, Det Nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1907a, s. 2.  

49 Molin, A., Svenska spörsmål och kraf. Hugo Gebers Förlag 1905, s. 178. 
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privata sfären och borde därför ej få rösträtt och kunna påverka staten och det offentliga.50 Sverige 

borde såsom en man ha upprätthållit samma hårda linje till Norge som till en självsvåldig kvinna. 51  

Att såsom den gamla högern försvara det bestående för att skydda sina egna klassintressen var i Adrian 

Molins ögon något föraktfullt. Här bejakades i stället den nya nationen av lönearbetande medborgare 

med rimliga levnadsvillkor, med rätt att rösta och plikt att försvara landet. 52 Med en stark stat kunde 

folkets behov mötas på ett sätt som 1800-talskapitalismen aldrig lyckats med. Sverige kunde här med 

andra ord erövras på nytt sätt socialt. Molin skrev i sin inledning 1907 att socialpolitiken skulle bilda en 

central dimension för att bemöta kroppsarbetarklassens olika frågor med arbetarskydd, egnahem med 

mera. På motsvarande sätt fanns med en stark stat även nya möjligheter att erövra Sverige inom sina 

gränser geografiskt. I uppsatsen Nationell samling från 1906 påpekade Adrian Molins ideologiske frände 

Rudolf Kjellén (1864 – 1922), behovet av att efter unionsupplösningen med Norge inom Sveriges gränser 

återvinna det som utåt förlorats. Uppgiften blev alltså att ”lägga stora områden i norr under bygd och 

kultur”.53 Jag återkommer till Kjellén men här skall konstateras att detta norrlandsperspektiv blev 

centralt i tidskriften Det Nya Sverige. Molin kritiserade skövlingen av skogar samtidigt som han 

förespråkade ett brukande av Norrlands resurser för att bygga nationen. Molin skrev att följande skulle 

bli viktigt: 

Kulturarbetet i Norrland och emigrationsproblemet, kvinnorörelsen, sträfvandena till reformer inom fattigvård, 

rättskipning och skattelagstiftning beteckna vidare enskilda mera betydande spörsmål, åt hvilka tidskriften 

hoppas kunna småningom ägna ingående uppmärksamhet. Detsamma gäller frågor som rör uppfostran, i 

vidaste omfattning: undervisningsväsen, värneplikt [sic], nykterhet och sedlighet.54 

Kulturarbetet var enligt Molin samma sak som försvenskning, vilket blev mycket tydligt i hans relation till 

utvecklingen i Finland. Adrian Molins nationalism innebar en organisering av ett folk i en stark stat som 

så att säga ägde sig själv. Detta innebar samtidigt, som vi sett, att en nation kunde svepas undan i 

historien. Detta präglare Adrian Molins analys av nationalismen i Finland, som ju ingick i det ryska 

väldet. Molin erkände inte den finska nationen som en riktig nation. All kultur i Finland kom från de 

svenskspråkiga. De finsktalande hade inte mobiliserat sig i en egen stat och visade enligt Molin inga 

tecken på att kunna mobilisera sig militärt. Finland var med andra ord Ryssland och gränsen gick mellan 

germanism och slavism. 55  

Det ’finska folket’, det är en fiktion och en af nationalismens onaturligaste bastarder. Ännu en dag, då Finland 

förlorades för oss, stod det till Sveriges rike i ungefär samma förhållande som nu det nordliga Norrland. Det 

’finska folket’, d.v.s. den egentliga finsk-ugriska stammen, betydde för det hela, för Finland, föga mer än i våra 

dagar Norrlands lappar för Norrland. De voro blott flere till antalet och mottagligare för en högre kultur än de 

nomaniserade lapparne – men om deras egen kultur torde vara bäst att tala det minsta möjliga: den är ännu 

                                                           
50 Molin, A., Svenska spörsmål och kraf. Hugo Gebers Förlag 1905, s. 3 – 14. 

51 Molin, A., Svenska spörsmål och kraf. Hugo Gebers Förlag 1905, s. 194.  

52 Tergel, A., Ungkyrkomännen, arbetarfrågan och nationalismen 1901-1911, Uppsala universitet 1969, s. 99. 
53 Ekström, R., Gudsfolk och folkkyrka. (2 uppl.), Gleerups förlag 1963, s. 185 f, Sörlin, S., Framtidslandet. Debatten om Norrland 
och naturresurserna under det industriella genombrottet, Carlsson 1988, s. 196 ff. 

54 Molin, A., Inledning, Det Nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1907a, s. 5.  

55 Molin, A., Svenska spörsmål och kraf. Hugo Gebers Förlag 1905, s. 167ff. 
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idag blott en lysande konstruktion. Ty äfven om Kalevala var äkta ’nationellt finskt’ – poesi skapar ingen kultur, 

och poesi, mer eller mindre, äga alla naturfolk.56  

Molin kritiserade svensktalande som blivit fennomaner. Dessa betraktade han snarast som förrädare. 

Ryssarna själva räknade enligt Molin med rätta aldrig finnarna som en nation. 57 Hans kritik av 

Skandinavismen passar här att citeras: ”Hvad angå oss Danmarks affärer i södra Jutland? Lika mycket 

som våra affärer vid Torne älf kunna intressera danskarne.”58 Genom att inte erkänna Finland som en 

nation stärktes bilden av Tornedalen som Sveriges gräns mot ett hotfullt Ryssland. Sammanfattningsvis 

kan sägas att Adrian Molin ville bygga ett starkt folk genom socialpolitik och arbetarklassens integrering, 

där Norrlands meänkielitalande grupper borde integreras.  

 

Svenska kyrkans andliga nationsbygge – att koppla samman bildning med kristendom 

Vid sidan av ovanstående materiella höjande både socialt och geografiskt med den starka staten som 

medel förespråkade Adrian Molin alltså även att den nya svenska nationen andligt borde lyftas. I första 

numret av Det Nya Sverige står följande: 

Hvad vidkommer slutligen de religiösa spörsmålen är det i enlighet med tidskriftens program, att fackteologiska 

lämnas utanför, liksom fackligt historiska, statsvetenskapliga o.s.v.  – de ha alla sina organ. De religiösa 

spörsmål, som falla inom tidskriftens intessesfer, bli alltså delt teoretiska af ett annat slag, de som kunna ha 

betydelse för lifsåskådningen, dels praktiska, som gälla kyrkans förhållande till det moderna svenska samhället 

med dettas sociala problem, hvartill komma häraf betingade frågor om kyrkans inre organisation och yttre 

rättsställning, eller med ett ord kyrkopolitik.59 

Adrian Molin var skoningslös i sin kritik av hur Svenska kyrkans ensidiga ställningstagande för kapitalet 

gentemot arbetet hade skapat en distans mellan kyrka och folk. När arbetarna hade börjat sträva efter 

värdigt liv i form av bättre materiella villkor hade dessa strävanden bemötts med kyrklig förkunnelse om 

att de fattiga borde nöja sig med det himmelska goda. Kyrkan kritiserades också för att ha missförstått 

nykterhetsrörelsen. 60 Adrian Molin uppskattade de frikyrkliga och kyrkliga väckelserna som 

folkmobiliserande rörelser och såg väckelsernas uppkomst som ett tecken på kyrkligt misslyckande. 61 

Den svenskkyrkliga misstänksamheten gentemot folklig mobilisering under sent 1800-tal hade under 

tidigt 1900-tal förbytts till att det snarare var folket som blivit misstänksamt gentemot vad kyrkan hade 

att erbjuda. Adrian Molin menade dock att Svenska kyrkan ändå hade potential att bli en folkkyrka för 

det nya folk som skulle mobilisera sig i en medborgargemenskap under en stark stat. Även om 

väckelserna uppskattades som aktiva mobiliseringar menade Molin att det svenska folket var värt en 

förkunnelse på högre kulturell nivå. Det var just här statskyrkan hade en roll:  

Skall vår kyrka stelna än fastare i yttre former och förtorka, och folkets massa, som kräfver frisk andlig dryck, få 

nöja sig med sekternas kvalmiga brygd? ... 62 

                                                           
56 Molin, A., Svenska spörsmål och kraf. yrHugo Gebers Förlag 1905, s. 167 f.  
57 Molin, A., Svenska spörsmål och kraf. Hugo Gebers Förlag 1905, s. 172 f.  
58 Molin, A., Svenska spörsmål och kraf. Hugo Gebers Förlag 1905, s. 189. 
59 Molin, A., Inledning, Det Nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1907, s. 6. 
60 Molin, A., Svenska spörsmål och kraf. Hugo Gebers Förlag 1905, s. 116 f.  
61 Molin, A., Svenska spörsmål och kraf. Hugo Gebers Förlag 1905, s. 117f., 121.  
62 Molin, A., Svenska spörsmål och kraf. Hugo Gebers Förlag 1905, s. 110 f.  
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Schartauanismen i Västsverige var enligt Molin den livskraftigaste riktningen inom samtidens Svenska 

kyrka. Den präglades dock enligt honom av en hårdnackad ortodoxi som visserligen fortfarande kunde 

tillfredsställa folkets behov men som på sikt var dömd till undergång.  ”Endast den kristendom, som i sig 

förmått upptaga den moderna bildningens oändligt rika innehåll, kan bli framtidens religion.”63  

Adrian Molin förespråkade en modernisering av Svenska kyrkans organisation genom att låta den 

inlemmas i staten. Samfundet borde ej ses som en självständig makt bredvid staten. Staten var inget 

annat än folkets egen organisation där de religiösa intressena intog den yppersta platsen. ”Det religiösa 

kulturintresset tillgodoser staten genom en statskyrka, liksom folkbildningen genom 

undervisningsväsendet o.s.v.”64   

Molin kritiserade möjligheten att kunna gå ur kyrkan med påföljande befrielse från kyrkoskatt.  Att 

lämna kyrkan var detsamma som att utträda ur det svenska folket.  Att inte betala skatt till kyrkan för att 

man inte går dit var lika befängt som att inte betala skatt till undervisningsväsendet på grund av att. 

man inte har sina barn i offentlig skola.  Kyrkan borde alltså göras till statsinstitution och prästerna till 

statens ämbetsmän, frigjorda från jordbruk för att ägna sig åt religionsförkunnelse och församlingsvård. 

Kyrkans nya ställning skulle erbjuda nya möjligheter att tjäna folket. 65 Kyrkan borde erkännas som 

representant för ett omistligt nationellt värde och borde få ny organisation och nytt liv: 

Vi, som känna oss stå på den svenska lutherska kyrkans grund, men med den moderna bildningens hela rikedom 

därjämte i våra händer, vi ha rätt att kräfva och ropa på det nya lifvet, kräfva att det må bli högre och friare i 

våra tempel, högre och starkare luft, att vi också komma därin med vårt folk. 66   

För att kunna möta folkets behov krävdes inte kompromiss mellan kristendom och bildning, utan 

snarare en syntes.  Det behövdes även nya former av förkunnelse. Folket ville ha enhet i sitt andliga liv 

och försonande med en tillvaro som verkade kräva mer än den gav. 67  

Svenska folkets vidgade erfarenheter och kritik orsakade enligt Molin att den kristna tron i det nya 

Sverige inte kunde bli densamma som förfädernas.  Han menade dock att samtidens människor på 

samma sätt som tidigare generationer kunde tro på Guds vilja med mänskligheten: på en förnuftig 

mening och en förnuftig vilja. Mer behövde de inte veta. Molin klagade dock på att kyrkan fortfarande 

saknade de män som kunde ge folkligt religiöst uttryck för denna tro. ”Som skola äga mod och kraft att 

flytta den nya tidens lifsvärden in i kristendomen och viga de förbrukade nådemedlen till hvila”. Svenska 

kyrkan hade enligt Adrian Molin en internationell roll för hela mänskligheten såsom den lutherska 

huvudkyrkan i världen. Denna svenska kyrka kunde enligt författaren gripa utvecklingen och fullfölja den 

sanna protestantismens traditioner. Inget talade dock enligt Molin för att Svenska kyrkan själv förstod 

vidden av denna stora uppgift. Den kände inte sina synder mot folket och kulturen. 68 Molin var alltså 

kritisk mot samtidens kyrka men trodde dock att kyrkan av framtidens män kunde skapas om till att bli 

ett viktigt verktyg för mobilisering av det svenska.69  

                                                           
63 Molin, A., Svenska spörsmål och kraf. Hugo Gebers Förlag 1905, s. 121. 
64 Molin, A., Svenska spörsmål och kraf. Hugo Gebers Förlag 1905, s. 122 f. 
65 Molin, A., Svenska spörsmål och kraf. Hugo Gebers Förlag 1905, s. 123 ff.  
66 Molin, A., Svenska spörsmål och kraf. Hugo Gebers Förlag 1905, s. 126. 
67 Molin, A., Svenska spörsmål och kraf. Hugo Gebers Förlag 1905, s. 127 ff.  Materiella möjligheter skapade dock grund för andlig 
fördjupning, se s. 129.  
68 Molin, A., Svenska spörsmål och kraf. Hugo Gebers Förlag 1905, s. 130 f, citat från s 131.  
69 Molin, A., Svenska spörsmål och kraf. Hugo Gebers Förlag 1905, s. 175. 
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Innan jag avslutar presentationen av Molins program är det viktigt att uppmärksamma att hans 

erkännande av både unionsupplösning och demokrati var av temporal karaktär. Genom svensk nationell 

mobilisering hoppades Molin på en ny möjlig union i framtiden med Sverige som den ledande makten i 

Skandinavien. Han trodde också att den allmänna demokratin med tiden skulle komma att avgränsas till 

dem som hade kvalificerade tjänster. 70 

 

Det Nya Sverige – unghöger och ungkyrklighet 
Adrian Molin hörde hemma i en bredare nationell rörelse efter 1905 års unionsupplösning. Tre aktörer 

blev särskilt tongivande i uttolkandet av denna nya nationalism: den ovan nämnde Rudolf Kjellén, Vitalis 

Norström (1856 – 1916) och den lite yngre Adrian Molin (1880 – 1942). Alla tre hade sin bakgrund vid 

Göteborgs högskola. Rudolf Kjellén var professor i statsvetenskap och geografi i Göteborg medan Vitalis 

Norström vid samma lärosäte var professor i filosofi.  Adrian Molin doktorerade i Göteborg 1906.  Den 

nya riktningen betecknades som unghöger. Det speciella med unghögern var att den representerade en 

ny sorts legering av social reformiver och nationell konservatism. Adrian Molin var som vi sett en stark 

företrädare för denna legering av gammalt och nytt, men även Rudolf Kjellén erkände exempelvis 

socialismen. Kjellen ville dock att denna borde bli nationell i stället för klasskapsorienterad. Kjellén 

använde därför begreppet nationalsocialism. Under åren efter 1905 tänkte sig unghögern kunna 

acceptera den allmänna rösträtten. Genom tillmötesgående av de fattigare skiktens sociala krav kunde 

den nya nationen härmed byggas och legitimeras politiskt. Begreppet folkhem användes också under 

denna tid av Rudolf Kjellén. Att bevara och säkra den svenska rasen bildade ett viktigt motiv till tänkta 

sociala reformer. Ras och nation flöt samman. Detta innebar inte nödvändigtvis att unghögern under 

denna epok omfattade några avancerade rasbiologiska läror. Rudolf Kjellén talade exempelvis om ras i 

betydelse gemensamt språk och gemensam kultur. Unghögern var ej heller uttalat antisemitisk.  Det 

odlades dock föreställningar om att nationen och rasen var större än den generation som levde just nu. 

Nationen innefattade både döda, levande och ännu ej födda. Det var därför viktigt att tidsandans och 

nutidens krav inte fick dominera över nationen, vilket med tiden skulle legitimera Rudolf Kjelléns 

argument för en stark ledare ur folkets djup som skulle få inflytande i utvecklande av den så kallade 

Führerprincipen. Denne ledare skulle kunna representera nationens själ bättre än en demokrati som 

riskerade präglas av den kortsiktiga tidsandan. 71 

Adrian Molin blev som redan presenterats drivande i den nya nationella samlingsrörelsens 

tidningsprojekt.72  Just att verka för nationen bortom tidsandan var viktigt för honom. Molin erkände att 

det kunde låta lite överspänt att kalla tidskriften för Det Nya Sverige,  men om tidskriften ”det ny 

Aarhundrede” sökte representera den nya tidsandan ville Molins tidskrift alltså arbeta för 

                                                           
70 Molin, A., Svenska spörsmål och kraf. Hugo Gebers Förlag 1905, s. 190 f. Jämför här med Oscar Nygrens kommande artikel.  
71 Elvander, N., Harald Hjärne och konservatismen. Konservativ idédebatt i Sverige 1865-1922. Uppsala universitet 1961, s. 293 – 
325; Claesson, U., Folkhemmets kyrka. Harald Hallén och folkkyrkans genombrott. En studie av socialdemokrati, kyrka och 
nationsbygge med särskild hänsyn till perioden 1905 – 1933. Uppsala universitet 2004, s. 99 – 195; Sörlin, S., Framtidslandet. 
Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genombrottet, Carlsson 1988, s. 196 ff. 
72 Tergel, A., Ungkyrkomännen, arbetarfrågan och nationalismen 1901-1911, Uppsala universitet 1969, s. 96, 98; Elvander, N., 
Harald Hjärne och konservatismen. Konservativ idédebatt i Sverige 1865-1922. Uppsala universitet 1961, s. 302 ff. ; Björck, S., 
Heidenstam och sekelskiftets Sverige.  Studier i hans nationella och sociala författarskap, Natur och kultur, Stockholm, 1946, s. 
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nationalandan: ”skapadet af betingelserna för det svenska folkets lif i den nya tiden” – vilket tidskriften 

skulle göra både med och mot tidsandan. 73  

För den som inte var insatt i Adrian Molins sammansatta program av materiell och andlig konsolidering 

måste Det Nya Sverige ha framstått som en mycket brokig tidskrift. Här återfanns artiklar om 

valsystemet, Selma Lagerlöf, den svenska sjöfartens framtidsmöjligheter, emissionsbanker, 

järnhanteringens utveckling, järnvägstariffer och arbetsrätt, sida vid artiklar om det svenska 

prästerskapets sociala bakgrund och undervisningsfrågor. Det hela hängde dock väl ihop utifrån Molins 

föreställning om ett nationsbygge på både materiell och andlig grund. 74 Den materiella dimensionen 

innebar som nämnts dels sociala rättigheter för arbetarklassen men innebar även utbyggd infrastruktur, 

moderniserad industri och tillvaratagande av naturresurser. Den sedliga dimensionen hade kyrka och 

skola att ansvara för. Både de materiella och andliga dimensionerna innebar starkt fokus på Norrland.  

Till Molins uthålliga aktivism för unghögern hörde också hans kamp mot emigrationen och för skapande 

av nya egna hem. Han var med om att bilda Nationalföreningen mot emigrationen år 1907 och blev 

föreningens sekreterare. Han agerade statlig expert i egnahemsfrågor och bildade 1913 A.B. Svensk 

jordförmedling till förmån för jordstyckningar och egnahemsbyggen. Att emigrera inom Sverige till 

Norrland bildade för honom alternativet till att flytta till USA. 75 

Adrian Molins starka inkludering av Svenska kyrkan i sin vision av ett nytt Sverige där kyrkan formulerats 

som en folkkyrka, skapade snabbt bredare gehör bland representanter för en kyrka som upplevde den 

kris som tidigare tecknats.76 Den nya högern från Göteborg representerade något annat än den gamla 

typen av ämbetsmannakonservatism. Ungdomen representerade på bred front hopp om nationell 

samling under det tidiga 1900-talet. De stora ungdomsmötena på somrarna samlade ungdomar från 

olika folkrörelser och skapade framtidsbilden av en ung enad nation. Ur denna ungdomsrörelse och i 

affinitet med unghögern, skulle den så kallade ungkyrkligheten formera sig. 77 Ungkyrkomannen Torsten 

Bohlin (1889 – 1950) utgjorde ett bra exempel på hur unghögern kunde inspirera. Bohlin var uppfylld av 

Molins nationella reformprogram från 1905 och uppfattade det som att nationen med detta program 

äntligen kunde få materiella förutsättningar att konsolidera sig. Till detta gällde det nu att skapa de 

andliga förutsättningarna: ”Att bygga på gammal luthersk grund en ny svenska kyrka, som kan rymma 

hela vårt folk och som kan bjuda åt alla dess barn, det livets vatten, varefter i dessa dagar alla törsta och 

som ingen konst, ingen kultur kan skänka”. 78 Alf Tergel har pekat ut J.A. Eklund (1863 – 1945) såsom 

unghögerns kyrklige representant. Eklund hade varit lektor vid högskolan i Göteborg och var personligt 

                                                           
73 Molin, A., Inledning, Det Nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1907, s. 6 f.  
74 Molin, A., Svenska spörsmål och kraf. Hugo Gebers Förlag 1905, s. 175.  
75 Elvander, N., Harald Hjärne och konservatismen. Konservativ idédebatt i Sverige 1865-1922. Uppsala universitet 1961, s. 302. 
76 Ragnar Ekström har observerat att Molin inom den göteborgska trion representerade en starkare sammangjutning av det 
nationella och det religiösa. Folkkyrkan utgjorde medlet för att koppla samman svenskhet och ideell protestantism. Ekström, R., 
Gudsfolk och folkkyrka. (2 uppl.), Gleerups förlag 1963, s. 187 
77 Berggren, H. Seklets ungdom: retorik, politik och modernitet 1900-1939. Diss. Stockholm. Stockholm 1995; Claesson, U., 
Folkhemmets kyrka. Harald Hallén och folkkyrkans genombrott. En studie av socialdemokrati, kyrka och nationsbygge med 
särskild hänsyn till perioden 1905 – 1933. Uppsala universitet 2004, s. 99 – 195; Björck, S., Heidenstam och sekelskiftets Sverige.  
Studier i hans nationella och sociala författarskap, Natur och kultur, Stockholm, 1946, s. 38 – 163.  
78 Citat från Tergel, A., Ungkyrkomännen, arbetarfrågan och nationalismen 1901-1911, Uppsala universitet 1969, s. 97f. ,. Om 
Eklund och unionsupplösningen, se särskilt, s. 98; Ekström, R., Gudsfolk och folkkyrka. (2 uppl.), Gleerups förlag 1963, s 184. 
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bekant med Rudolf Kjellén.79. Om Eklund var föregångare för folkkyrkotanken inom ungkyrkorörelsen 

blev pedagogen Manfred Björkquist (1884 – 1985) dess store organisatör. (Manfred Björkquist gifte sig 

för övrigt med Rudolf Kjelléns dotter Ruth). Björkquist kom att mynta slagordet ”Sveriges folk ett Guds 

folk” som rörelsens paroll. Rörelsens tidskrift Vår Lösen refererade till detta motto. Under sommaren 

1909 skulle unga ungkyrkomän resa land och rike runt i så kallade korståg för att argumentera för kyrkan 

i sekulariserade arbetarmiljöer. Arbetarklassen ansågs fortfarande som möjlig att erövra för folkkyrkan, 

vilket det ju också hade argumenterats för i Molins program.80  J. A. Eklund blev biskop över Karlstads 

stift 1907 och skrev samma år i den första årgången av Det Nya Sverige. Adrian Molin såg dock till att 

moderera texten innan den publicerades.  Molin gick ej med på Eklunds skarpa kritik mot Ellen Key och 

Oscar Levertin och strök även Eklunds antisemitiska uttalanden.81  

I det följande kommer jag att fokusera på Luleå stiftslednings roll i Det Nya Sverige. För att ge bredare 

bild av hur Svenska kyrkan kunde representeras i tidskriften inleder jag med lyfta fram två exempel på 

hur framstående kyrkliga representanter i J. A. Eklund och Nathan Söderblom (1866 – 1931) i tidskriften 

tidigt skrev in Svenska kyrkan i unghögerns nya nationella samlingsprojekt. Både J. A. Eklund och 

professor Nathan Söderblom var inflytelserika tänkare och aktörer inom Svenska kyrkan under det tidiga 

1900-talet. De skulle båda bli aktuella inför kommande ärkebiskopsval. Nathan Söderblom utnämndes år 

1914 av regeringen till ärkebiskop, trots att J. A. Eklund erhållit fler röster.82 Det är för vårt fokus på Luleå 

stift viktigt att se att det fanns en bredare återklang av unghögerns tankar inom dåtidens Svenska kyrka.  

 

J.A. Eklund: Efter år 1905 

J. A. Eklund tolkade i sin artikel från 1907 unionsupplösningen 1905 som resultat av svensk velighet och 

bristande förmåga att välja. I jämförelse med svenskheten under 1600-talet var den moderna svenska 

förmågan till beslutsamhet enligt Eklund uppenbart försvagad. Han kritiserade medelklassen och 

överklassen för vara materialistisk och för att ha tappat kristendomen, vilket lägre klasser sedan 

efterhärmat. Eklund uppskattade radikalerna för att vara handlingskraftiga, till skillnad från det svenska 

etablissemanget. Epoken mellan 1880 och 1905 representerade för Eklund en förfallsperiod genom att 

Georg Brandes moderna idéer här vunnit i inflytande, vilket hade kulminerat i unionsupplösningen. För 

Eklund gällde nu efter 1905 att samla nationen på nytt. Denna kunde nu bara mobiliseras genom en 

samlande tanke. Att samlas kring ekonomiskt välstånd var enligt Eklund inte det primära, särskilt som 

det riskerade mynna ut i lyxkonsumtion. Eklunds kritiserade överklassen samtidigt som han lyfte fram 

hur Svenska kyrkans prästerskap kom ur allmogens breda djup, och därmed hade bra kontakt med 

folket. Eklund uppskattade ordet ung höger, men var samtidigt kritisk till att kyrkans män och vänner 

automatiskt alltid räknades till högern. Eklund uppmanade dock till samling kring kulturen, och menade 

                                                           
79 Tergel, A., Ungkyrkomännen, arbetarfrågan och nationalismen 1901-1911, Uppsala universitet 1969, s. 95 - 100,. Om Eklund 
och unionsupplösningen, se särskilt, s. 98; Ekström, R., Gudsfolk och folkkyrka. (2 uppl.), Gleerups förlag 1963, s 198.  
80 Om ungkyrkorörelsen, se Tergel, A., Ungkyrkomännen, arbetarfrågan och nationalismen 1901-1911, Uppsala universitet 1969, 
s. 166 ff. , 233 ff. 
81 Tergel, A., Ungkyrkomännen, arbetarfrågan och nationalismen 1901-1911, Uppsala universitet 1969, s. 98 ff.; Claesson, U., 
Folkhemmets kyrka. Harald Hallén och folkkyrkans genombrott. En studie av socialdemokrati, kyrka och nationsbygge med 
särskild hänsyn till perioden 1905 – 1933. Uppsala universitet 2004, s. 106.  
82 Claesson, U., Folkhemmets kyrka. Harald Hallén och folkkyrkans genombrott. En studie av socialdemokrati, kyrka och 
nationsbygge med särskild hänsyn till perioden 1905 – 1933. Uppsala universitet 2004, s. 234. 
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då den kristna kulturen.83 I kritik mot 1880-talets modernism skrev Eklund att det ”…är ej så lätt, som 

man kanske tror, att på en generation  flytta ett helt folk från den protestantiska världens mark in i den 

värld, hvars idealtyp väl närmast jämte den danska brandesianismen är den franska ateistiska kulturen”. 
84   

Det svenska folkets liv borde i stället för de nya ideerna fortsätta hålla sig på den linje vars knutpunkter 

representerades av Kristus, Luther och Gustaf II Adolf.  Vårt program, skrev Eklund, blev efter 1905 en 

samling till strid för det svenska folkets kristna bildning. Eklund var noga med att poängtera att detta 

inte handlade om att bara försvara det bestående.85  Bilden var i stället: 

Men hela den djupgående, på alla områden oförnekliga svängningen från ämbetsmannasamfundet till det 

själfverksamma folksamfundet måste ske även på kyrklig mark. Vårt folks kristliga kultur måste medvetet och 

klart bli en folkets egen sak.  Människornas fostran måste hädanefter vida mer än förr bli en deras 

själfuppfostran i samlif.86   

Det gällde här att fostra till församlingsmedvetande och verka för nya sammanslutande former så att 

den evangeliska kyrkan även blev återskapad organisatoriskt. ”Vi veta inte bättre sätt att bidraga till vårt 

folks väl än genom att planmässigt arbeta för en pånyttfödelse af vår svenska folkkyrka”.87  

Avslutningsvis drömde Eklund om att samla ett folk där överklasserna inte behövde vara med – eller å 

andra sidan behövde styras av massans numerära majoritet. ”Det djupaste lif i ett folk kan mycket väl 

lefvas af en numerär minoritet”. 88  Eklunds tro på ett framtida kyrkligt bondefolk som nationens kärna 

kan ge belysning åt dessa föreställningar.  

 

Nathan Söderblom: Sveriges kyrka   

Nathan Söderblom inledde sin artikel med att lyfta fram att religionen var intimt sammankopplad med 

samhället. Religionen fick aldrig bli en privatsak, vare sig detta nu hävdades från pietistiskt eller 

socialdemokratiskt håll (inom det samtida socialdemokratiska partiprogrammet hävdades just religionen  

vara en privatsak som inte hade i det offentliga att göra). Söderblom angav i Molins anda att ”Vi har 

börjat upptäcka samhället”. Staten borde därför behålla banden till kyrkan då staten ”icke kan lämna en 

så viktig och farlig, en så djupt och i samlifvet ingripande företeelse som religionen utanför sitt 

verksamhetsområde”. 89   

Söderblom tecknade en bild av Svenska kyrkans roll i svensk historia som med reformationen 

introducerat läskunnighet och kunskap, vilket skapat ett svenskt  folk av gudsfruktan och gemensamt 

ansvar. Söderblom skrev om en tid då Sverige var ett Guds utvalda folk, och nämnde att han i sina yngre 

år hade fått uppleva Härnösandsbiskopen Lars Landgren, vilken för Söderblom utgjorde en sentida 

representant för svensk stormaktstid. Både Söderblom och Landgren kom från Hälsingland. Söderblom 

lyfte vidare fram att den reformatoriska trons evangeliska frihetsideal innebar att helt olika personer 

kunde sägas representera Svenska kyrkans historia. Här nämndes Olaus Petri, Jesper Svedberg, Carl von 

                                                           
83 Eklund, J.A., Efter 1905. Det Nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1907, s. 332 ff.   

84 Eklund, J.A., Efter 1905. Det Nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1907, s. 338. 
85 Eklund, J.A., Efter 1905. Det Nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1907, s. 339 f.  
86 Eklund, J.A., Efter 1905. Det Nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1907, s. 342 f.  
87 Eklund, J.A., Efter 1905. Det Nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1907, s. 342. 
88 Eklund, J.A., Efter 1905. Det Nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1907, s. 344. 
89 Söderblom, N., Sveriges kyrka. Det Nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1908 s. 33.  
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Linné, Johan Olof Wallin, Gustaf Geijer men även Henric Schartau och ”längst i norr Laestadius, prydd 

med franska hederslegionen på sin grå vadmalsrock för vetenskaplig förtjänst, men märkligare för att 

han skrämde lapparne ifrån brännvinet, i stället fyllande deras sinnen med en andlig yrsels 

berusning…”90  

Efter att ha linjerat ut kyrkans och folkets historiska band i statskyrkoformen lade Söderblom ut texten 

om samtid och framtid. Exempelvis borde skrivbiträden kunna införas och kyrkans boställsskogar få 

användas till kyrkliga ändamål. 91 Nathan Söderblom kritiserade även prästernas ojämna fördelning över 

landet, och menade här att Norrland var missgynnat:  

Prästernas antal är väl snarare inalles för stort. Visserligen råder kännbar brist på vissa, mycket viktiga håll, men 

samtidigt sitta de på andra trakter af vårt land alldeles för tätt. Skicka upp en laddning af dem som vegetera 

nere på de prästrika slättbygderna till biskop Bergqvist… 92 

Professor Söderblom argumenterade vidare för att det var viktigt att prästerna hade ”social nitälskan” 

och sympati med arbetarna. Han skrev också om bandet mellan folkskola och kyrka. Prästerna hade som 

självskrivna skolrådsordföranden erbjudit en utveckling åt folkskolan på ett sätt som den aldrig annars 

skulle ha fått. Prästerskapet borde nu inte få ännu en ny överhet i form av en statlig centralstyrelse för 

folkskoleväsendet. En sådan behövde inte inrättas om domkapitlen i stället utrustades för ändamålet. 

Söderblom skrev att en rimligare arbetsfördelning mellan kyrka och skola inte behövde betyda ett 

avsked dem emellan. 93 

Både Eklund och Söderblom såg nya möjligheter att erbjuda nytt fäste åt kyrkan i en ny nationell 

mobilisering. Insikter om att denna mobilisering på olika sätt kunde vara problematisk, lyser dock med 

sin frånvaro.  

 

Luleå stift för det nya Sverige 
I följande analyseras för första gången på ett samlat sätt hur representanter för Luleå stifts ledning 

formulerade bilder av lokala förhållanden, dess befolkning, egna aktiviteter, strävanden och ambitioner i 

Adrian Molins nya tidskrift och i anslutning till dennes nationella program. Molins idéer om en ny 

statskyrka i den moderna nationens tjänst verkade enligt dessa texter inför den mer sydligt boende 

läsekretsen på att bli konkret förverkligade inom Luleå stift.  

Tillvägagångssättet innebär givetvis samtidigt att jag särskilt fokuserar på texter publicerade inom denna 

tidskrift. Nationella argument i andra sammanhang och uppdrag kommer endast undantagsvis med i 

analysen, och då för att ytterligare tydliggöra det som skrivits i Det Nya Sverige.  

 

                                                           
90 Söderblom, N., Sveriges kyrka. Det Nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1908 s. 39, citat från 46.  
91 Söderblom, N., Sveriges kyrka. Det Nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1908 s. 47, not 1, 107. 
92 Söderblom, N., Sveriges kyrka. Det Nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1908 s. 103.  
93 Söderblom, N., Sveriges kyrka. Det Nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1908 s. 107 f., not 1. Intressant i sammanhanget 
är att Söderblom på s. 111 angav att manuset återgav det han anfört  i Mora kyrka vid midsommarfesten 1906, som var arrangerad 
av den breda nationellt samlande ungdomsrörelsen.  
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Biskop Bergqvist presenterar 1907 folkundervisningen i Sveriges finnbygd 

Olof Bergqvist inleder sin tidiga artikel om folkundervisning i Det Nya Sverige 1907, som det inledande 

citatet hämtats från, med påstående om att det finns 25-30 000 finskspråkiga i hans stift, varav en 

mindre del förstår det svenska språket.  Folkundervisningen för denna grupp anges länge ha varit 

försummad på grund av dåliga kommunikationer och församlingar med svag ekonomisk bärkraft.94  

Att studera inför konfirmation utgjorde enligt biskopen sedan länge den enda utbildningsinsatsen. Inte 

ens detta klarade dock alla, vilket orsakat att det fortfarande fanns okonfirmerade finsktalande som han 

kallade ”hedningar”. Biskop Bergqvist presenterade sedan passande nog historiken om 

utbildningssatsningar från statligt håll genom de bidrag till folkskolor i församlingarna som det fattats 

beslut om 1874. Han informerade vidare om att staten sedan 1888 inte längre enbart bidrog till 

folkskolor utan själv också börjat ansvara för svenskspråkiga folkskolor i egen regi.  95 

Det fanns enligt Bergqvist cirka 30 sådana statliga skolor som nu låg under domkapitlets särskilda 

kontroll och ledning. Domkapitlet hade fått ansvar för att göra upp reglementen och tillsätta lärare i 

dessa statliga folkskolor. Staten hade enligt biskopen även inrättat ett småskoleseminarium i Haparanda 

med resultat att det varje år kom cirka 20 till 25 småskollärare därifrån. Det fattades däremot 

fortfarande folkskollärare. Bergqvist kunde dock informera om att domkapitlet hade framställt ett 

yrkande om inrättande av folkskoleseminarium i Luleå som nog skulle komma att bifallas av staten. 

Biskopen i Luleå kunde också informera om att undervisningen för svenskspråkighet hade brett gehör i 

den allmänna opinionen. 96 Skolans uppgift var enligt Bergqvist både defensiv och offensiv. Det defensiva 

innebar att hindra finskans hotfullt successiva framträngande söderut. Det fanns enligt Bergqvist många 

exempel på byar som tidigare varit svensktalande men som nu blivit finsktalande.  Skolans uppgift var 

tydlig: ”Den skall sätta en damm för finskans framträngande och återföra barnen till svenskt tungomål”.  

Skolan skulle dessutom också vara offensiv genom att mitt inne i finnbygden odla det svenska. Här ville 

Bergqvist dock med följande påståenden motarbeta en bild av repression.97  

Emellertid är härvid att bemärka, att det och är fråga om några undertryckningsåtgärder. Afsikten är ju 

ingalunda att alldeles utrota det finska språket, så att det skulle vara befolkningen förment att fortfarande 

använda sig af finskan i dagligt tal, där den så kan önska. Sådant ingår icke i den svenska undervisningens 

program. De beskyllningar, som i detta afseende från fennomanskt håll uttalats, äro fullkomligt obefogade. 

Afsikten är endast att förhjälpa befolkningen till insikt i fäderneslandets språk, hvarigenom äfven den mångfald 

af olägenheter undanröjes, som denna befolkning själf har af att icke känna sitt lands språk. Dylika olägenheter 

har den finsktalande allmogen ofta fått erfara såväl i sin samfärdsel med den svenska allmänheten öfver huvud 

som ock i de många angelägenheter den naturligen haft och har att uträtta med myndigheter, banker och andra 

inrättningar. Befolkningen har därför ock från första stund ganska allmänt hälsat den svenska undervisningen 

                                                           
94 Bergqvist, O., Folkundervisningen i Sveriges Finnbygd. Det Nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1907, s.121 f.  
95 Bergqvist, O., Folkundervisningen i Sveriges Finnbygd. Det Nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1907, s. 122 ff. 
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verklig effekt.” Bergqvist, O., Folkundervisningen i Sveriges Finnbygd. Det Nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1907, s 
127. 
97 Bergqvist, O., Folkundervisningen i Sveriges Finnbygd. Det Nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål 1907, s. 125 – 128.  
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med glädje och tillfredsställelse. Det har ofta varit en formlig täflan mellan de olika byarna att få de svenska 

skolorna förlagda hvar till sitt område. Har tom hänt att familjer sänt sina barn till annan by för att barnen skulle 

inhämta det svenska språket. Den välvilliga stämning mot skolan som gör sig gällande från befolkningens sida 

har i hög grad underlättat införandet av svensk undervisning i finnbygden. 98  

Biskop Bergqvist kastade en blick tillbaka på tidigare nordliga stiftschefer i Härnösand och deras 

förhållande till försvenskningen. Redan biskop Lars Landgren hade velat ha svenskundervisning i skolan, 

medan den senare Martin Johansson mer målmedvetet hade strävat för att införa sådan undervisning, 

understödd av såväl folkskoleinspektör och skolråd som länsstyrelsen i Norrbottens län.  För de statliga 

skolorna föreskrevs som sagt svenskan som undervisningsspråk och enligt Bergqvist så hade även 

församlingarna så småningom infört detta språk i sina egna skolor. Detta gällde i de fasta skolorna men 

enbart delvis i de ambulerande skolorna. Olof Bergqvist, som själv hade studerat samiska och finska, fick 

därefter tillfälle att åskådliggöra hur småskollärarna tålmodigt ägnade sig åt språkundervisning. 

Biskopen upplyste om att det handlade om ett ihärdigt arbete då de små parvlarna i småskolan inte 

förstod ett ord svenska. Biskopen beskrev hur lärarna kunde använda sig av åskådningsplanscher, där 

lärarinnan gick igenom ord för ord, för att sedan bilda meningar. Den pedagogiska metoden fick 

vederbörande lärare själv skapa på grundval av vad som meddelats vid småskoleseminariet i 

Haparanda.99  

Småskolan var med detta sagt en viktig grund för att barnen skulle kunna lära sig något i den påföljande 

svenskspråkiga folkskolan. Biskopen påpekade att det fanns brister där det lokalt ännu ej inrättats någon 

småskola som kunde lära ut svenska innan barnen börjar folkskolan.  Bergqvist nämner också övriga 

utbildningsresurser för att lära sig det svenska språket i sitt stift. Vid de så kallade lappfolkskolorna i 

Gällivare och Jukkasjärvi studerade även många meänkielitalande barn. Denna utbildning underhölls av 

statsmedel från anslaget till Lapplands ecklesiastikverk. Som ytterligare utbildningsresurs nämndes 

missionsskolan och barnhemmet i Lannavaara inom Jukkasjärvi församling som finansierades av den 

Lapska Missionens vänner. Biskopen kunde här dock lite missnöjt konstatera att finska brukades som 

undervisningsspråk på missionsskolans vinterkurser.100  

Olof Bergqvist levererade även en översikt över vilka problem som återstod att lösa vad gäller 

finnbygdens försvenskning.  För det första var alltså de så kallade flyttande skolorna inte bra för 

försvenskningen, vare sig dessa var statliga eller tillhörde församlingen. Att enbart undervisas periodvis i 

en skola som cirkulerade runt mellan olika byar medförde att barnen glömde svenskan mellan de 

perioder skolan kom till byn. Utanför klassrummet hörde barnen ju enbart finska i sina hem. Biskopen 

formulerade därför ett bestämt önskemål om att ambulerande skolor borde ersättas med fast 

lokaliserade. Många byar var för små för att kunna bära upp en lokal fast skola men i sådana fall måste 

familjer få stöd att kunna inackordera sina barn på annan ort med skola.  

Biskop Bergqvist kunde i sammanhanget stolt meddela att Luleå domkapitel nyligen skickat in en 

framställan till regeringen om skolväsendets fullständiga ordnande inom Gällivare församling. Stiftet 

hade föreslagit att dra in statens flyttande skolor till förmån för minde mindre fasta folkskolor. Bergqvist 
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konstaterade att det visserligen inte var så bra att dessa nu blev så små men att huvudsaken ändå var 

att de blev fast lokaliserade. 101 

Bergqvist nämnde också att det vid stiftet också höll på att förberedas för en fullständig plan för 

helårsundervisning för alla barn. De flyttande skolorna innebar ju deltidsundervisning.  När utredningen 

var färdig skulle även här en framställan göras till regeringen. Det var ingen tvekan om att biskopen inte 

räknade med annat än statligt stöd även för denna utredning: ”Med hänsyn till vikten och 

nödvändigheten af att i dessa finska gränsbygder få till stånd en god och verksam svensk undervisning, 

som kommer alla barn till godo, är det att hoppas att statsmakterna inte skola tveka att för ändamålet 

anvisa ytterligare medel, som kunna att behöfvas.” 102 

Efter genomgång av de lägre utbildningsnivåerna kom Olof Bergqvist in på önskemål om en överbyggnad 

av folkskolan. Det fanns nämligen risk att barnen glömde svenskan efter avslutad studiegång vid 

folkskolan. Han konstaterade att den låga befolkningstätheten skapade problem med att etablera en 

fortsättningsskola men kunde samtidigt med självförtroende informera sina läsare om att även frågan 

om fortsättningsskolan var under utredning. 103 

Olof Bergqvist nämnde även andra åtgärder för att stärka svenskan utanför skolan.  Läsningen av 

svenska texter borde exempelvis stimuleras hos dem som slutat folkskolan. Bibliotek hade inrättats för 

detta ändamål. Biskopen menade dock att spridande av svenskspråkiga tidningar, om dessa kunde 

erhållas gratis eller till reducerat pris, vore ett mycket mer effektivt sätt än bokläsning för att uppmuntra 

till svenskspråkighet. Med tidningsläsning skulle böckerna med tiden också bli eftertraktade. 104  

Olof Bergqvist avrundade sin översikt genom att nämna att det i finnbygden ytterligare fanns två viktiga 

inrättningar för folkundervisning i svenska som borde nämnas: Tornedalens folkhögskola och 

arbetsstugorna.  

Folkhögskolan fungerade enligt biskopen lite som en ersättning för bristen på fortsättningsskolor. Ludvig 

De Vylder nämndes som direktör för folkhögskolan och berömdes för att vara duglig och intresserad. En 

viktig poäng med folkhögskolan var att många svensktalande studerade där, och att det var fint för 

svenskinlärningen att svensktalande och meänkielitalande där kunde blandas.  105 

Arbetsstugorna hade enligt stiftsherden sin bakgrund i nödårsvintern 1902–1903. Då hade 

landshövdingeparet Bergström kommit med den goda idén att göra något varaktigt. Idén hade kommit 

till efter samråd med de svenska arbetsstugornas grundläggare professorskan Anna Hierta-Retzius och 

den Centrala nödhjälpskommittén. En styrelse med landshövdingeparet och lektor Carl Svedelius hade 

därefter tillsats. Denna nya styrelse inrättade inte mindre än åtta arbetsstugor i olika socknar. Fem 

förlades till den meänkielitalande bygden, i Korpilombolo, Pajala, Tärendö, Pello och Gällivare. Alla 

arbetsstugor var med undantag för Gällivare anordnade som ”verkliga hem för barnen”. I varje stuga 

bodde 25 till 30 barn. De togs från fattiga och ensamt belägna hem ute i församlingarna och fick med 

detta boende på annan ort tillfälle att gå på de svenskspråkiga skolor som låg i arbetsstugornas närhet. 
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Under kvällarna sysselsattes barnen med olika handarbeten såsom träslöjd, skomakeri, sömnad, 

stickning, virkning, bastarbete och annat. 106  

Carl Svedelius hade flyttat till Stockholm men stiftsnotarien Albert Carlgren utgjorde nu styrelsens 

sekreterare. Biskopen kunde konstatera att dessa arbetsstugor hade särskild funktion av att fostra till ett 

svenskt kynne: ”Genom det tillfälle till skolgång för barn från fattiga och aflägsna hem, som genom 

arbetsstugorna beredes, äro dessa anstalter af särskild betydelse för spridande af svenskkynnighet i 

finnbygden”. 107  

Avslutningsvis skrev Olof Bergqvist att framställningen inte varit uttömmande, utan:  

Jag har med densamma endast afsett att lämna en liten inblick i våra skolförhållanden vid den finska gränsen 

och på samma gång rikta allmänhetens uppmärksamhet på det speciellt fosterländska intresse som är knutet vid 

undervisningen i denna gränsbygd. Befolkningen däruppe är verkligt svensksinnad, om den än talar ett 

främmande språk. Det finnes ock stor anledning att hoppas, ett det uppväxande släktet och kommande 

generationer skola lära sig att tala med svensk tunga, så att en svensk, när han kommer till dessa trakter, ej må 

tro sig ha kommit till ett vildt främmande land. För detta mål tillkommer det såväl statsmakterna och 

ortsmyndigheterna som ock enskilda vänner och gynnare af svensk odling att sträfva. 108 

Biskop Bergqvists bild av en offensiv kyrka i tjänst för försvenskning var alltså något av en konkretisering 

av Molins vision av kyrkans roll för den nya nationen.  Snart skulle stiftsnotarien fylla på med konkreta 

förslag om kyrklig omorganisering, också det i den Molinskt kyrkoreformatoriska andan.  

 

Albert Carlgren skissar 1908 på kyrkliga reformer – med fokus på norrländska förhållanden 

Albert Carlgrens första artikel i Det Nya Sverige publicerades 1908 efter det att Carlgren och Molin fått 

kontakt sent på året 1907.  Molin hade då uppmanat Carlgren att skriva i tidskriften. Carlgrens text kom 

efter lite skrivarvånda att behandla behovet av organisatoriska reformer i Svenska kyrkan. Carlgren 

inledde med att påstå att reformernas tid randades för ”vår gamla statskyrka”. Det handlade om kyrkans 

yttre organisatoriska gestaltning såsom ändrade stiftsstyrelser, församlingsindelningar och 

prästerskapets befordran och avlöning. Dessa yttre reformer var ”viktiga nog och ägnade att öfva stort 

inflytande jämväl på kyrkans inre lif”. Vad gällde stiftsstyrelserna informerade Carlgren om att det låg ett 

förslag hos regeringen: ” … [om] folkskolans intressen bli i de nya stiftsstyrelserna på ett mera 

betryggande sätt representerade, lära anspråken på dess frigörande från kyrkligt inflytande icke på 

länge kunna vinna önskadt gehör.” Det fanns enligt Carlgren delade meningar om kyrkans ansvar för 

undervisningen. Det fanns dels de som försvarade kyrkans klassiska uppgift att ansvara för folkets 

religionsundervisning. Samtidigt menade andra att kyrkan hade mer att vinna än förlora genom befrielse 

från det tidskrävande arbetet med folkskoleväsendet, för att i stället fokusera på själavården.109  

Carlgren tillhörde den första gruppen och var för egen del mer förvånad över att det inte fanns större 

kritik mot de administrativa skrivarsysslor som staten pålagt prästerskapet genom folkbokföringen. Det 

fanns nämligen ett långt större problem att lösa: en tilltagande brist på präster, och nuvarande 

administrationsbörda verkade inte positivt på rekryteringen. Carlgren hoppades att prästrekryteringen 

skulle lösa sig på lång sikt, när kampen mellan gammalt och nytt ledde till en svensk kyrkoreformation, i 
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sinnena såväl som i formerna. Denna reformation borde samtidigt resultera i jämnare fördelning av det 

prästerliga arbetet, i bättre befordringsutsikter och mer rättvis avlöning. I anslutning till Nathan 

Söderblom påpekade han att det existerade en stor skillnad mellan Syd- och Nordsverige vad gäller de 

prästerliga tjänsterna. Söderblom hade ju tidigare samma år i tidskriften lite slängigt argumenterat för 

att flytta upp en laddning präster från syd till Bergqvist i Luleå. Bristen på präster var enligt Carlgren 

allvarlig i Norrland på grund av alla territoriellt utsträckta församlingar. I det befolkningstäta södra 

Sverige var läget alls inte lika dramatiskt. Krisen kunde där helt enkelt stanna vid att en församlingsbo 

fick gå en extra halv mils promenad till grannkyrkan.  Stiftsnotarien kritiserade också ojämnheten i den 

prästerliga avlöningen och i hur arbetsbördorna var fördelade. I halva landet fanns ett kyrkligt överflöd 

som lockade till dådlös ro medan präster det i fattiga Norrland kunde slita ut sig utan att ändå lyckas 

tillgodose församlingens krav.  Till detta orättvisa förhållande kunde läggas att de största årliga 

intäkterna till Svenska kyrkans löneregleringsfond kom från de nordligare stiftens ecklesiastika 

boställsskogar. 110 Carlgren ville att moderna förhållanden borde prägla prästens tjänsteförhållanden: 

Men icke blott den historiska traditionen om kyrkan såsom tillika en folkkyrka utan hela innebörden af den 

prästerliga gärningen i sin trängsta och egentligaste mening synes förhindra prästens omgestaltning till vanlig 

statsfunktionär, man må än så gärna erkänna, att det är ett direkt statsändamål han fyller äfven såsom evangelii 

förkunnare. I detta sammanhang vill jag därför endast påpeka möjligheten af att redan nu åstadkomma partiella 

reformer, såsom en rättvisare och jämnare lönefördelning …111  

Skribenten argumenterade för att prästerna i Norrland även mer allmänt borde få lönekompensation för 

sina tuffa förhållanden med exempelvis långa avstånd till ett normalt kulturliv. 112  

Albert Carlgren var starkt kritisk mot att stiften var så pass fristående från varandra och att Svenska 

kyrkan inte var starkare nationellt organiserad. En nationell styrelse hade förutsättningar att ta ett 

samlat ansvar för rådande situation. Carlgren var vän av rationella storskaliga och effektivitetsinriktade 

lösningar och raljerade mot lokala fördomar som kunde ligga i vägen för sammanslagningar. Han 

exemplifierade här polemiskt med motståndet mot sammanslagningen av Kalmar och Växjö stift.  Denna 

sammanslagning hade ju varit förutsättningen för bildandet av Luleå stift.113  

Carlgren ville sammanfattningsvis effektivisera genom kyrklig centralisering och tjänsters harmonisering 

med statliga tjänstevillkor. Hans kritik av stiftsbandet var stark till förmån för behov av en nationell 

kyrkoöverstyrelse, alternativt en egen kyrklig representant i regeringen. Skribenten kritiserade de årliga 

biskopsmötena bakom lyckta dörrar i Stockholm, som borde kunna bli mer effektiva och ta in 

lekmannainslag och även fungera samlande mellan kyrkomötena. Kyrkomötet borde enligt Carlgren 

också kunna demokratiseras. 114 

 

Stiftsnotarie Carlgren presenterar 1910 utmaningarna för folkuppfostran i Nordsverige 

I en artikel med titeln ”Vår folkuppfostran. Med särskild hänsyn till Nordsverige” som publicerades i Det 

Nya Sverige år 1910 utvecklade Albert Carlgren bredare perspektiv på utbildning och försvenskning i 

norr. Carlgren ville här leverera en allmän kritik mot undervisningsväsendet i Sverige, vars brister enligt 
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honom blev särskilt tydliga i Norrland.115  En landsända som framstod som helt annorlunda än det södra 

Sverige:  

Här renodlas i väldiga mått bredvid hvarandra motsatserna - öfverkultur, naturens rikedom och den modernaste 

industrialism sida vid sida med en primitivitet, en fattigdom och en oföretagsamhet och oförmåga att 

tillgodogöra sig möjligheterna, hvarom man söderöfver gemenligen icke har en aning. Sådant är lärorikt i 

allmänhet och i all synnerhet ägnadt att rubba läget för den medelproportional, som af sydsvenska ögon plägar 

afvägas med blicken fästad på det företeelser, hvilka ligga dem närmast, och hitintills fått uteslutande tjäna som 

normerande för svensk uppfattning.116  

Carlgren informerade om att befolkningen i Norrland ökat med hela 80% de senaste 20 åren. På den 

gigantiska ytan om 16660 kvadratmil fanns 58 000 skolbarn utspridda. Utifrån perspektivet på Norrland 

såsom avvikande skrev Carlgren att medan folkskolestadgan såg mindre folkskolor såsom undantag 

utgjorde dessa däremot regel i norr. Dessa mindervärdiga folkbildningsanstalter var till på köpet i stor 

mängd flyttande. En ambulerande skola kunde ha fyra stationer, vilket innebar att lästiden inskränktes 

på motsvarande tid. Carlgren skrev att i Västerbotten år 1906 gick hela 44% av barnen i sådana flyttande 

skolor.117  

Stiftsnotarie Carlgren presenterade därefter sin uträkning om att 4268 norrländska barn saknade tillgång 

till skola på grund av avstånd och fattigdom. Albert Carlgren informerade om seminariet i Haparanda 

som inrättats för finnbygdens 7500 meänkielitalande barn och de femtiotal statsfinansierade folkskolor 

som hade svenska som undervisningsspråk. Till dessa utgick ett årligt statsanslag om 90000 kr. Detta 

anslag brukade dock alltid överskridas. Stiftsstyrelsen hade därför nyligen till staten ansökt om anslagets 

ökning om 35 000 kronor, varav 10 000 kronor särskilt begärts för inackordering av avlägset boende 

skolbarn. Staten hade redan sedan tidigare beviljat årligt anslag om 20000 kr för inackordering. 

Trots all statlig hjälp dignade de norrländska skoldistrikten enligt Carlgren under skolbördan. Han 

konstaterade att det var något fel med ett system där det naturresursrika Norrland med all sin 

råämnesexport kunde vara så fattigt.118 ”Norrland är rikt, men dess rikedomar tillhöra nationen och 

kapitalet. Själft är det fattigt, på mynt som på folk.” Stöd till Norrland borde ses mer som rättvisa än som 

allmosa, men som man nu ser på saken ”är det s.k. framtidslandets ställning förödmjukande”.119  

Stoftsnotarien argumenterade för att lärarna vid mindre folkskolor borde få en lärarutbildning som 

motsvarade tre års utbildning, i stället för de två år som nu räckte. De kringflyttande skolorna kunde 

göras onödiga genom skolinackordering av barn från mindre byar. Visst kunde man enligt Carlgren 

invända mot att detta var dyrt och betänkligt.  Det fanns dock inga alternativ. Norrbottens nuvarande 

arbetsstugor var det bästa som gick få fram utifrån de resurser som var tillgängliga. Carlgren beklagade 

beteckningen arbetsstugor såsom olycklig. Han föredrog ordet skolhem framför arbetsstugor och 
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menade att dessa skolhem förtjänade att tas under allvarlig beaktande för att spridas till hela landet 

som lösning för alla undervisningslösa. Här fanns alltså en modell att pröva för nationen i stort.120  

Avslutningsvis beskrevs utbildningen såsom nyckeln till en ljusare framtid i Norrland:  

Blott det ville jag betona, att om någon landsända är i behof av efter förhållandena anpassade skoltyper och af 

en praktisk folkuppfostran i allmänhet - jag säger med afsikt icke folkbildning - , är det Nordsverige, hvars 

ställning till frågan i dess helhet jag ansett mig kunna lägga till grund för mina reflektioner… ny folkuppfostran 

kommer göra det nya släktet skickat att ta itu med de uppgifter som väntar i Norrland.121  

Som jag tidigare påpekat lyckades Albert Carlgren få in folkhögskoleföreståndaren Ludvig De Vylder som 

skribent i Det Nya Sverige. Resultatet blev en text som publicerades år 1912 om folkhögskolan och 

försöken att sprida svensk kultur i Tornedalen.  

  

Folkhögskolemannen Ludvig de Vylder informerar 1912 om kulturarbetet i Tornedalen  

Ludvig De Vylder påminde inledningsvis i sin artikel om att svenskarna under det sena 1800-talet hade 

haft stora drömmar om att skapa ett svenskt Amerika under polcirkeln. Illusionen varade till nödåret 

1902. Just från detta år kom dock enligt skribenten i stället mycket konstruktivt. Det var därför rimligt 

att ändå tro på Norrland som ett framtidsland som skulle kunna erbjuda södra Sveriges söner tillfälle att 

bygga eget hem på en egen torva. Detta erbjudande var enligt De Vylder mindre pråligt än det 

amerikanska emigrantalternativet men nybyggarna skulle få ett liv som blev rikare. Han påpekade att 

framtiden inte enbart låg i industrialisering utan även i jordbrukets utveckling genom förverkligandet av 

egnahemsidén. De Vylder låg med dessa påståenden helt i linje med Adrian Molins drömmar om att 

hindra emigrationen genom bildande av nya egnahem.122  

En lärdom av nödåret var insikten i bristen på företagsamhet och driftighet i Norrland, vilket måste 

åtgärdas genom att organisera en verklig folkuppfostran. Ett framtidsland krävde enligt De Vylder ett 

framtidsfolk. De Vylder ville därför presentera folkbildningsarbetet i norr, och då särskilt i Tornedalen 

där han varit verksam med sin folkhögskola. De Vylder menade i sammanhanget att arbetet i Tornedalen 

utgjorde ett nationellt försvarsarbete. 123  

Allt talade enligt direktören för att språkgränsen mellan svenska och finska gått genom skogslandskapet 

mellan Torne och Kalix älvdalar. Kalix beboddes nu av svenskar ”med utprägladt germansk typ” men 

hade antagligen tidigare bebotts av kväner, som enligt De Vylder troligtvis tillhörde den finsk-ugriska 

stammen utan att därför behöva vara en gren av det nu i Finland växande folkträdet. Det egentliga 

Tornedalen var däremot fortfarande meänkielitalande. Befolkningen hade dock ett mycket starkt inslag 

av svenskt ursprung. Under tidigare historiska epokers malmutvinning hade nämligen många svenskar 

flyttat dit från Mellansverige. Dessa och senare inflyttade svenskar hade dock förfinskats. Svensken hade 

med sin sedvanliga anpassningsförmåga antagit det finska språket: ”Hos mången nu finsktalande bonde 
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med finskt släktnamn vittna ännu de regelbundna svenska anletsdragen som den svenska 

härstamningen. Nu lära han barn på nytt sina fäders språk i de svenska skolorna.”124 

Ludvig De Vylder anade år 1912 dock något han inte kunde acceptera. Den konsekventa 

försvenskningslinje som präglat de senaste 20 årens politik verkade nu hotas av en slappare ”låt gå” 

attityd gentemot det finska. Svensken kritiserades också för att genom historien ha varit alltför ängslig 

och för likgiltig inför förfinskningen. De Vylder klagade på krafter som ville infoga Tornedalen i den finska 

kulturen, trots att Tornedalens allmoge själv aldrig krävt detta.125  

De Vylder gick sedan över till de svenskspråkiga skolornas historia med 1880-talets statliga folkskolor – 

där han hävdade att alla fasta skolor i församlingarna på folkets egen begäran successivt införde svenska 

som undervisningsspråk. I de ambulerande skolorna hade dock finskan levt vidare.126 

De Vylder var mån om att inskärpa att viljan till svenskspråkig undervisning inte handlade om att ta 

svenska på köpet i utbyte för att få bildning. Laestadianismens anhängare, som här identifierades med 

tornedalsborna, var nämligen bildningsfientliga. Dessa ville ha kristendom, svenska språket, plus räkning 

som undervisning till sina barn. De Vylder hävdade vidare att det inte förelåg något tvång att undervisa 

på svenska i församlingsskolorna. Dessa skolor fick bidrag ändå då lagen stod över språket. De Vylder 

upplyste om att man från finsk sida försökte sprida missämja och få tornedalingarna förstå att de var 

utsatta för förtryck. De Vylder var dock tacksam att ”vår redbara” Tornedalsallmoge, som förenade finsk 

seghet med svensk trofasthet, avvisat sådana dylika fula insinuationer.127   

Ludvig De Vylder informerade om att ett par hundra lärare arbetade i Tornedalens folkskolor, småskolor 

och på folkhögskola.  Svenskan gjorde landvinningar i Tornedalen men inte i betydelsen av att finskan 

skulle försvinna.128  

Och här göres intet för att utrota finskan. Vi utrota icke finskan, men vi vilja föra in svenska, så att riksspråket 

skall kunna användas till allt intill Sveriges gränser. Sveriges rike skall nå ända fram till kungsådran i Torne älf och 

icke allenast till en språkgräns mellan Torne och Kalix älfvar. Tornedalen skall höra till Sverige, icke ligga 

utanför.129  

De Vylder menade att det numera gått så långt att det gick bra att ta sig fram på svenska i Tornedalen.  

Folkhögskoleföreståndaren upplyste vidare om att de barn som gick i svensk skola konfirmerades på 

svenska. Gudstjänsterna hölls i regel på meänkieli men första söndagen i månaden även på svenska. 

Nattvardsskola på meänkieli finns kvar för dem som behövde det. Enligt skribenten var det dock inte 

längre ej så populärt välja det alternativet.130  

Det viktigaste steget för förbättring av Tornedalens skolväsen skulle tas under innevarande år genom att 

regeringen skulle komma att bifalla domkapitlets framställning om att omvandla alla skolor till fasta 

skolor och upprätta nya skolor i byar där sådana fortfarande saknas. Staten skulle också åt skoldistrikten 

leverera lämpliga belopp för inackorderande av fattiga barn från byar där invånarantalet var för lågt för 
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att kunna upprätthålla en fast skola. Detta enligt De Vylder vidlyftiga förslag hade tillkommit på Olof 

Bergqvists initiativ och utarbetats av folkskoleinspektörerna J.A. Nyman och V. Karnell. Albert Carlgren 

borde enligt De Vylder också hedrande nämnas i sammanhanget.  

De Vylder lyfte intressant nog fram att det var anmärkningsvärt det fanns så lite slitningar mellan skola 

och kyrka i undervisningsfrågan uppe i norr. På nationell nivå fanns nämligen starka spänningar mellan 

en folkskoleopinion för folkskolans sekulariserande och en annan opinion för kyrkans fortsatta ansvar 

för folkskolan.131 

Däremot existerade i norr spänningar mellan föräldrar och skola. De Vylder vittnade efter alla 

bedyranden om samförstånd lite motsägelsefullt om att det fanns ett trotsigt lynne mot skolan där 

föräldrar ofta tog parti för sina barn gentemot läraren.132 

De Vylder levererade även en mer generell karakteristik av Tornedalingarna som folk:  ”Det är en 

intressant befolkning, ursprunglig och med stor originalitet, till begåfningen fullt jämbördig med 

svenskarne, mindre lifliga, i hvardagslag mera reserverade men ock mera i stånd att obehärskadt ge luft 

åt sina känslor.” Lokalbefolkningen var även laglydig.  Laestadianismen hade här lyft upp folket till stor 

välsignelse. Dock finns här en konservatism som borde övervinnas.133 

De Vylder avslutade med att försäkra om att försvenskningen inte handlade om något ensidigt. Det var 

principiellt viktigt upprätthålla svenska språket till nationsgränsen österut utan att för den skull hindra 

de meänkielitalande att använda sitt språk. Det centrala var att Tornedalens bönder skulle vara 

medvetna om att Sverige var deras fosterland.134  

I en senare artikel i Det Nya Sverige från 1917 sammanfattade Ludvig De Vylder folkhögskolans allmänna 

uppgift genom att hävda att denna egentligen hade ett enda ämne: Sverige. All undervisning handlade 

om den svenska naturen, landets utseende, dess geologiska historia, naturrikedomar näringsliv, svenska 

folkets historia och samhällets lagar, kommunal självstyrelse, svenska språket och litteraturen, svensk 

sång, gymnastik och svensk slöjd.135  

 

Albert Carlgren karakteriserar 1915 Norrlands politiska klimat 

I en artikel publicerad 1915 presenterade Albert Carlgren för Det Nya Sveriges läsare i artikeln 

”Norrlandsliberalismen” en mer samlad bild av Norrlands politiska klimat, som indirekt hade bäring på 

hur Svenska kyrkan relaterade sig till meänkielitalande.   

Frihetskänslan var enligt skribenten stark i Norrland på grund av dess avskurenhet från nationen. 

Landsändan var fortfarande inte inskriven in i den stora nationella berättelsen. Det var fult att vara 

höger i Norrland och här fanns stark opposition mot bolagens verksamhet. Den demokratiska 

traditionen var stark. Här fanns också en stark äventyrslängtan med åtföljande låga trösklar till att vilja 
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emigrera. Generellt sett präglades Norrland enligt Carlgren av låg bildningsnivå med följd att känslorna 

blev viktiga. Norrlands bristande integration i det svenska förklarade också landsändans bristande 

försvarsvilja.136  

Carlgren tecknade en process av hur den nationella integrationen av norrlänningarna in i det svenska 

fortskred, medan viljan att sköta sig själv fortfarande levde kvar:  

Af ålder reste naturens stränghet, ensligheten, mörkret och fördomarna en mur mellan utmarken och det 

sydligare Sverige. Om också den muren omsider visade sig vara flyttbar och äfven flyttat norrut, så må man icke 

förtänka, att en landsända, som så länge och så nästan fullständigt varit afskuren från den materiella och andliga 

samfärdseln, först långsamt kan genomsyras av en national uppfattning och i nödig mån öfvergifva de 

synpunkter som sökt gifvits af dess ohindrade vana sedan urminnes: att få sköta sig själf.137 

Carlgren avslutade med att lyfta fram att Norrland behövde än mer utvecklade kommunikationer och 

mer av upplysning. Det gick enligt Carlgren inte i Norrland att såsom på andra platser i landet låta 

konservatism och klerikalism bygga på en okunnig befolkning. 138 

I en särskild broschyr med titeln En livsfråga för vår finnbygd skulle Carlgren år 1917 utveckla 

ovanstående perspektiv på hur Norrland borde integreras i den moderna svenska nationen. Kyrka och 

religion nämns inte med ett enda ord i detta program, som hade ett mycket entydigt budskap: 

exploatera mera. I Norrland fanns stora naturresurser som bara väntade på att bli utnyttjade. Det stora 

problemet var dock att transportnätet ännu var alltför outvecklat. Därför var det en livsfråga att utveckla 

detta. Nya järnvägar borde byggas för att låta dammar byggas, diken grävas, skogar avverkas och nya 

malmfyndigheter brytas. Carlgren upplyste om att staten ägde det mesta och att det här fanns oerhörda 

vinster att inhämta. Den samiska befolkningen nämndes inte alls i detta program. Genom att integrera 

Norrland i det svenska transportnätverket skulle dess isolering brytas. Norrland skulle därmed också 

inlemmas i den svenska kulturens seder och språk. Här nämndes att det finska språket på samma sätt 

som de geografiska avstånden utgjorde ett hinder får integrering som borde motverkas:139 

Av de nu anförda siffrorna förstår man gott den för en sydsvensk hart när ofattbara isolering, som nu trycker 

dessa svenska medborgare och ger dem en särställning i det nutida Sverige. Kommer så härtill köldens och 

mörkrets tryckande inflytande på människorna samt att språket – en stor del äro finsktalande – reser en mur, 

nästan mer oöverstiglig än avståndet. Men om avståendets mur raseras, faller även det främmande språkets. 

Matarenigbanan har redan hunnit visa en förunderlig förmåga härutinnan.140  

 

Albert Carlgren ger 1919 en bild av livsvillkor och folkkaraktär i den svenska ”Finnbygden” 

I den sista artikeln som här redovisas inleder Carlgren med att ge en geografisk presentation av den så 

kallade” finnbygden”. Denna bygd gick enligt honom 40 mil norrut från bottniska viken och var som 

mest 30 mil bred. Carlgren återkom i denna artikel till sina favorittankar om att bygdens största behov 

fanns i kommunikations- och utbildningsfrågorna, båda ämnade att försvenska området.141  
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Carlgren beskrev därefter befolkningen. Som föda åt och drack denna enbart kornbröd, tätmjölk,  

potatis och fisk. Typiskt var också att invånarna drack kaffe alla tider på dygnet. Bygdens folk var inte 

tränade i att tänka på ransonering. Blev det hunger var man i stället enligt Carlgren inriktad på att 

halvsvälta. 142 

Utifrån föreställningar om ras hävdade Carlgren följande:  

Af rasblandningen följer, att icke heller folkkaraktären företer de mera rena drag, som kunna skönjas hos det 

svenska och finska folket hvart för sig. Ytterligare hafva den allvarliga och stränga naturen, vintermörkret och 

kanske allra mest, den under seklerna och intill senaste tid nästan obrutna isoleringen präglat folksjälen med en 

egenart, som synes lika genomgående som fast inrotad. Låt vara med den risk, som alltid följer med en 

generalisering, vill nu författaren försöka sig på en karaktärisering af detta blandfolks psyke. Svenskt är det rent 

obändiga frihetsbegär, som karaktäriserar svenskfinnen och yttrar sig i godt och ondt: i själfständighet och 

styfsinthet lika mycket som motvilja att underkasta sig pålagor, särskildt värnplikten, samt åtlyda tull-och 

jaktstadgar. I förstärkt grad framträder hos svenskfinnen det norrländska lytet att icke alltid stå vid det gifna 

ordet, äfven detta ett utslag af oviljan att känna sig bunden längre än det passar sig. Finska äro dragen af seg, 

oåtkomlig tålmodighet och resignation äfven inför de största motigheter och försakelser. Svenska drag äro 

vidare gästfriheten, sorglösheten, afundsamheten, själfgodheten, bristen på förutseende och böjelsen att lefva 

för dagen. Finska åter inbundenheten, tjurskalligheten, misstron mot allt nytt och den ej sällan framträdande 

misstänksamheten, listigheten och långsintheten, som hos enstaka individer kan bryta ut i obehärskad grymhet 

och vildhet.143 

För Carlgren var det svårare att härleda varifrån befolkningens själviskhet och materialism kom. Han slöt 

sig slutligen till att denna nog berodde på isolering och bristande kultur. Han menade också att 

befolkningens anspråk på det allmänna ofta mynnade ut i ett tiggeri som samtidigt inte motsvarades av 

någon egen vilja att offra något för det gemensamma. Stiftsnotarien informerade vidare om att det i 

Tornedalen var opassande att visa känslor. Man fick enligt honom ofta höra att laestadianismen, som 

behärskade hela finnbygden, skapat denna glädjefientlighet, som också visat sig i förakt för trevnad i 

hemmen. Det enda man inte förnekar sig är mat och kaffe, som, när så tillfälle ges på laestadianska 

möten, förtärs i övermått. Carlgren skrev nedlåtande: ”Här tar den naturliga människan ut sin rätt. 

Likaså i driftlivet, som man gärna lämnar fria tyglar.”144 

Laestadianismens grepp började samtidigt lossna, vilket var att beklaga då laestadianismen i högsta grad 

höjt ”svenskfinnarnas” moral och gjort dem till ett religiöst folk. Detta var tydligt i den nykterhet som var 

rådande i finnbygden. Carlgren var dock trött på laestadianismens syndakatalog. Det var så mycket som 

var ”syndigt”. Här nämndes: sulade galoscher, att ha gardiner i fönstren och att rödfärga sina hus. Även 

ungdomslivets oskyldigaste förströelser betecknades som synd. Här erbjöd Carlgren ett intressant 

exempel om att arbetsstugobarnens ringdans kring den prydda och ljusklädda granen ogillades. 

Föräldrarna hade kritiserat granen lika mycket som dansen. Carlgren menade dock att förtroendet för 

arbetsstugorna undanröjt åtminstone den oviljan.145  
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Carlgren oroades av att det nu fanns en distans mellan föräldrar och ungdom. I pörtena rådde ej heller 

något hemliv.  Inte ens måltiderna var gemensamma. Någon självkritisk tanke på att barnens långvariga 

boende i arbetsstugor under skoltiden kanske kunna orsaka detta tillstånd återfanns dock inte hos 

Carlgren.  

Stiftsnotarien menade vidare att ”svenskfinnen” inte led av lättja i ordets vanliga mening. Det handlade 

snarare om tröghet och bristande arbetsintensitet. Befolkningen var nämligen märkt långt in i själen av 

kölden och mörkret och hade därför lärt sig att älska pörtspisens dåsande värme. 146 

”Svenskfinnarna” uppskattades dock för att vara ett segt släkte vad gällde att uthärda strapatser och 

umbäranden. De präglades som sagt av ett fattigt känsloliv och det lilla som finns koncentrerade sig helt 

på religiositeten. Carlgren upplyste om att laestadianska lekmannapredikanterna ägde ett 

utomordentligt starkt inflytande på sinnena. Carlgren informerade vidare sina sydsvenska läsare om att 

intelligensnivån inte var lägre här än i andra delar av landet. Barnen gjorde framsteg i skolan likt på 

andra platser och barnens lätthet att lära sig svenskar var anmärkningsvärd. Stiftsnotarien noterade 

också att befolkningens gästfrihet i allmänhet var stor.147 

Albert Carlgren avslutade med ett övergripande omdöme där hans huvudbudskap sedan länge 

återklingade:  

…såsom totalomdöme kan sägas, att ett godt härdigt och intellektuellt fullt nöjaktigt folkmaterial här erbjuder 

sig för uppfostringsarbetet och de nutida sociala sträfvandena i allmänhet. Samma lynnesdrag – tålamodet och 

resignationen – som varit svensk-finnen en uppehållande makt i hårda tider, har emellertid urartat till en 

tröghet och oföretagsamhet, som kunna förefalla den oinvigde såsom lättja – en hindrande makt sålunda, som 

det nu gäller att allraförst undanrödja, när man vill förhjälpa honom till bättre lifsvillkor. Förhållandena i 

Norrbottens finnbygd rent af ropa efter kommunikationer och en praktiskt ordnad social folkuppfostran.148  

 

Vad innehöll texterna från Luleå stift? – en sammanfattning 
Som vi ovan sett deltog representanter från Luleå stifts ledning, och dess meningsfrände Ludvig de 

Vylder, till att skapa en bild av den Meänkielitalande befolkningen och villkoren i Tornedalen och 

Norrland, som legitimerade försvenskning. Detta skall jag här söka sammanfatta.  

Nationen utgjorde genomgående den givna utgångspunkten. Det blev det viktigt integrera den 

finsktalande befolkningen i den svenska nationen både vad gäller språk och värderingar. Medlet till 

detta var förbättrade kommunikationer och folkundervisning på svenska. 

Även om exempelvis stiftsnotarie Carlgren var ivrig förespråkare för bättre kommunikationer var stiftets 

huvudroll i nationsbygget att ansvara för undervisningen. Dels på grund av att Svenska kyrkan nationellt 

och allmänt vid denna tid hade formellt ansvar för folkskolan och dels genom att Luleå stift hade ett 

särskilt ansvar för, och starkt inflytande över, de statligt finansierade folkskolorna och arbetsstugorna. 
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Det är värt att notera att stiftets representanter i form av biskop och notarie starkt argumenterade för 

statskyrkan som den moderna lösningen. Detta låg helt i linje med Adrian Molins vision, och vi ser i 

artiklarna att stiftsledningen argumenterade för att kyrkan fortsatt skulle behålla ansvaret för 

utbildningen trots att utvecklingen gick mot 1914 års inrättande av en Folkskoleöverstyrelse som statligt 

huvudansvarig. I debatten efter 1905 mellan alternativen: ”inrättande av folkskoleöverstyrelse” och en 

”reformering av domkapitlen”, stod Luleå stift för den senare linjen. Albert Carlgren blev faktiskt den 

som gjorde det sista seriösa försöket i svensk kyrkohistoria att presentera ett utarbetat förslag att 

bevara domkapitlens befattning med folkskolan. Genom argumentet att inte vilja skilja folkkyrka från 

folkskola presenterade han detta förlag på kyrkomötet 1909. Förlaget föll dock.149  

För Molin, Bergqvist och Carlgren ingick alltså kyrkan i den moderna staten. Förutom den givna 

utbildningsrollen innebar denna modernisering att prästerna borde få samma villkor som övriga 

statstjänstemän. Lönefinansieringen till präster borde reformeras och skapa förutsättningar för rättvisa 

löner till prästerna i norr. Kyrkomännen i Luleå stifts ledning var mycket positiva till centralisering och 

statliga lösningar och angav ofta att deras förslag beviljas med statliga anslag. Svenska kyrkan i sig borde 

också få en starkare och mer effektiv nationell ledning. I rapporterna anas ofta en stolthet över 

uppnådda resultat. Stiftsledningen hade lyckats befästa ordningen med fasta skolor, till vinst för 

undervisning på svenska. Det finns även en stolthet över arbetsstugorna, som Carlgren till och med ville 

se som nationellt föredömliga för andra regioner att efterfölja. Han menar dock att de för spridning 

borde ha fått det lite mer attraktiva namnet skolhem.  

I texterna finns flera argument för försvenskningen. Dels återkommer en hotande bild av att finskan 

faktiskt spred sig. Tidigare svensktalande områden ansågs numera vara finsktalande, vilket det var av 

yttersta vikt att stävja. Det återkom även principiella argument om att hela Sveriges territorium borde 

vara svenskspråkigt. I hela Sverige, ända fram till Torne älv, borde alla kunna tala och förstå svenska. Det 

fanns kopplat till detta också en oro för bristande lojalitet till Sverige. I samband med detta återkom 

dock ofta bedyranden om att ingen ville förbjuda finskan. 

Jag har tidigare antytt att tidskriften inför läsekretsen utmålade bilder av den meänkielitalande 

befolkningen som för tankarna till koloniala beskrivningar. Tornedalingar beskrevs i sin finskhet som 

passiva, resignerade och med outvecklat känsloliv i stort behov av fostran till svensk driftighet. Deras 

känsloliv ansågs vara avgränsat till den laestadianska väckelsen. Samtidigt kunde de paradoxalt nog 

tecknas som känslostyrda. Till skillnad mot nomadiserande samer betraktades dock de meänkielitalande 

vara på samma intelligensnivå som rikssvenskarna, vilket kvalificerade dem för integration in i det 

svenska. Skribenterna påstod också att den meänkielitalande lokalbefolkningen var svensksinnad och 

ville kunna tala svenska. Exempelvis ville allmogen upprätthålla rediga kontakter med myndigheter och 

banker. Den bild av Tornedalen som fattigt, vilken ofta påtalas i tidigare forskning, är inte så tydligt 

tecknad i Det Nya Sverige.150 Möjligtvis kan detta ha att göra med att den breda manliga läsekretsen i 

spannet mellan ingenjörer och präster inte förväntades bidra filantropiskt, utan snarare var intresserad 

                                                           
149 Tegborg, L., Folkskolans sekularisering 1895-1909. Upplösning av det administrativa sambandet mellan folkskola och kyrka i 
Sverige, Uppsala universitet 1969, s. 410 ff., se särskilt s. 413 f.  
 
150 Se här exempelvis Nilsson Ranta, D. Nödhjälp på villovägar: implementering av en filantropisk välfärdsidé. Norrbottens 
arbetsstugor 1903-1954. Umeå universitet, 2008, och: Lindskog, G. H., "Snölandets fattiga ungdom till hjälp" Om kvinnor och 
män kring Norrbottens arbetsstugor för barn 1903-1933. Bokförlaget h:ström 2010. 
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av den nya nationens framåtsyftande lösningar. Det blev snarare den meänkielitalande befolkningens 

förment bristande företagsamhet som blev viktig att åtgärda genom folkundervisning. Vi kan anta att 

fattigdomsmotivet var starkare i den bild av Tornedalingar som förmedlades i texter till de rikskollekter 

som i Svenska kyrkan samlades in till arbetsstugorna i norra Sverige under nära fyra decennier.151  

 

Unghögerns Sverige - en nationell vision som marginaliserades i kyrka och samhälle 
Under tiden för Luleå stifts bildande och första tid existerade flera alternativa nationer i Sverige. Luleå 

stifts agerande i språkfrågan kan kopplas till Svenska kyrkans försök att knyta an till en viss nationell 

mobiliseringsvåg: unghögerns. Här formulerades skarp kritik gentemot kyrkans tidigare 

tillkortakommanden under klassamhällets genombrott och här erbjöds kyrkan en ny central plats som 

folkkyrka mitt i en nationell mobilisering. Det intressanta med tidskriften Det Nya Sverige är att den 

utifrån Miroslaw Hrochs tidigare presenterade modell under en tid verkligen verkade utgöra syntes 

utgöra ett löftesrikt försöka att gjuta samman nationen inför en möjlig fas tre. Tidskriften ville erbjuda 

demokratisk representation åt de nya skaror som kämpade för medborgerlighet och argumenterade för 

stora socialpolitiska reformer, samtidigt som den uttryckte konservativa idéer. Både Svenska kyrkan och 

exploateringen av Norrland utgjorde viktiga element i tidskriftens nationalism.  Kopplingen mellan 

tidskriften och stiftsledningen har varit viktig att belägga. Unghögern erbjöd ett program för svensk 

språkpolitisk motmobilisering gentemot den fennomanska språkpolitik som var så stark på den östra 

sidan av Torne älv att den efter Finlands självständighet skulle komma att kulminera i planer på att 

införliva Tornedalen territoriellt med Finland. Detta har antytts tidigare men här förelåg alltså en 

konkurrenssituation som inte får glömmas bort såsom förklaringsfaktor.152  

Unghögern skulle med tiden hamna i skuggan av ett annat mer lyckosamt svenskt nationellt 

mobiliseringsprojekt med sina rötter i arbetarrörelsen. Rudolf Kjelléns folkhemstanke skulle få ny 

betydelse av socialdemokraternas partiledare Per Albin Hansson år 1928, samma år som tidskriften Det 

Nya Sverige gick i graven. Det blev Folkhemmet som segerrikt kom att förverkligas i fas tre, med en stark 

och brett förankrad nationell version av Sverige.  

Albert Carlgren skulle under 1930-talet dö som motståndare till meänkielis återkomst i folkskolorna. Den 

nya Folkhemsnationen utgick nämligen från Nationernas förbund och en ny respekt för minoriteters 

rättigheter inom nationernas gränser.153 Adrian Molin skulle som förlorare i den nationella kampen välja 

att blicka söderut mot Nazityskland som nytt framtidsland för sina gamla idéer. Han såg Adolf Hitler som 

en stor statsman och skulle efter det nazistiska maktövertagandet med stolthet lyfta fram 

idékontinuiteten mellan den tidiga unghögern och den senare nationalsocialismen.154  

Det så kallade Stockholmsmöte år 1925 med ärkebiskop Nathan Söderblom innebar ett genombrott för 

internationell ekumenik.  Här blev det tydligt att Svenska kyrkan öppnat för andra vägar framtidsvägar 

                                                           
151 Slunga, Nils, Arbetsstugorna i norra Sverige: ett filantropiskt företag i skolans tjänst, Fören. för svensk undervisningshistoria 
2000, s. 96. Att studera dessa torde utgöra en viktig framtida forskningsuppgift.  
152 Elenius, L., Både finsk och svensk. Modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850-1939. Kulturgräns norr 
2001, s. 248 – 256. 
153 Elenius, L., Både finsk och svensk. Modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850-1939. Kulturgräns norr 
2001, s. 244 – 306, se särskilt s. 290 ff.  
154 Thullberg, P., Molin, Adrian Leopold, Svenskt biografiskt lexikon. Band 25. Malmros – Munck af Rosenschöld, Svenskt 
biografiskt lexikon, Stockholm, 1985-1987, s. 636. 
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än nationalismens. Svenska kyrkans präster skulle framförallt under 1930-talet med den så kallade 

högkyrkligheten lockas av andra tongångar än den svenska kyrkonationalism som etablerats under det 

tidiga 1900-talet. Kyrkans katolicitet ovanför nationernas gränser framstod som mer relevant att knyta 

an till.  

De som ville försvara folkkyrkan och relationen till nationen skulle också komma att tänka i nya banor. 

Den tidigare nationalistiskt aktivistiska ungkyrkligheten anpassade sig självkritiskt  till den nya 

demokratiska nationens spelregler och kom under 1920-talet att verka för samförstånd mellan olika 

grupper genom olika möten på Sigtunastiftelsen på ett sätt som förebådade Saltsjöbadsandan.155  

Sammanfattningsvis kan hävdas att en evangelisk luthersk språklinje delvis förträngdes i Svenska kyrkans 

historia mellan 1870- talet och 1930-talet för ny möjlighet att bli relevant i en ny modern nation såsom 

folkkyrka. Denna moderna nation med kyrka i dess mitt fick särskild pregnans i unghögerns program i 

tidskriften Det Nya Sverige, där Luleå stift både medverkade och utgjorde idealbild.  

Satsningen på att göra kyrkan till folkkyrka utgjorde led i en större kyrkonationell rörelse som i grunden 

sökte bemästra utmaningar som särskilt präglade Mälardalen med sin tidigt brutna kyrkosed. Det blev 

dock Tornedalen som särskilt fick känna av de långsiktiga konsekvenserna av denna nationalism, med 

språkpolitik, kolonialistiskt förminskande och brutna kontinuiteter till sitt eget förgångna. Det Nya 

Sverige glömdes bort och marginaliserades i Folkhemmets Sverige. För tornedalingar, lantalaiset och 

kväner hade dock Det Nya Sveriges nationella program, propagerat och effektuerat genom Luleå stifts 

ledning, satt djupa och långvariga spår. Här finns en problematisk sida av folkkyrkans historia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
155 Sjösvärd Birger, C., "Den katolicerande riktningen i vår kyrka". Högkyrklig rörelse och identitet i Svenska kyrkan 1909–1946, 
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