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Abstract 
Denna uppsats studerar hur en lokal avdelning inom SMU i Sverige påverkas av det som för-
siggår i omvärlden mellan 1930-1950. De faktorer som studeras är världskriget, sekularise-
ringen, ungdomsdebatten, bibelsynsfrågan och depressionen. Undersökningen speglar makro-
frågor ur ett mikroperspektiv.  
 
Uppsatsens resultat är att SMU i Borlänge påverkas väldigt lite under perioden. Verksamheten 
inom SMU i Borlänge är förhållande vis lika från år till år. Den största förändringen är att 
församlingen tappar en stor del av sina medlemmar. Minskningen av medlemsantalet är större 
än motsvarande minskning inom SMF i Borlänge och SMF nationellt. Förutom medlems-
minskningen framförs ett krav på ökade bibelstudier och andra aktiviteter av andlig natur 
1942. Orsaken till detta krav är svår att fastställa men det finns anledning att tro att samtliga 
undersökningspunkter kan har varit bidragande faktorer. Troligtvis har debatten om ung-
domens moraliska förfall och sekulariseringen varit de mest betydelsefulla faktorerna. 
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Inledning 
Under de senaste 100 åren har perioden som en individ betraktas som en ungdom förlängts. 

Ungdomen i det gamla bondesamhället var en snabbt övergående fas där man väntade på att 

bli vuxen. När industrialiseringen tog fart förändrades mycket i samhället. Förändringen från 

bondesamhälle till industrisamhälle påverkade bland annat familjestrukturen. Från att vara en 

del av de som producerade varor hemma på gården i väntan på att bli vuxen kunde ungdomar 

försörja sig själv genom eget arbete. Den egna inkomsten skapade möjligheter för ungdomar 

att själv bestämma över vad deras fritid skulle ha för innehåll.1    

 

Denna nyvunna frihet och det nöjesliv som kom därav orsakade tidvis panik hos de vuxna 

som såg vad ungdomen höll på att förfalla till. Denna panik över vad ungdomen höll på med 

på sin fritid har varit en konstant faktor i ungdomens historia under det sista århundradet. 

Moralpanikens intensitet växlar visserligen över tiden men har alltid funnits med i bak-

grunden.  Från 1910-talets kväsare till 1980-talets debatt om videovåld så har alltid en vuxen 

överhet haft för avsikt att fostra ungdomen från ett omoraliskt leverne till en dygdig tillvaro.2  

 

Från många håll har ungdomsproblematiken debatterats och många aktörer har varit med i 

debatten, allt ifrån lärare och präster till läkare. Speciellt aktiva har kyrkligt folk varit - och 

frikyrkorna i synnerhet. Av den anledningen blir det intressant att se hur man hanterade ung-

domarna inom Svenska missionsförbundet (SMF).  

 

Undersökningsperioden 1930-1950 var det en mycket turbulent period i världens historia. Vi 

ser 30-tals krisen med massarbetslöshet, länder som Tyskland där demokratin överges och ett 

spänt internationellt läge som mynnar ut i krig. När väl kriget är slut blir världen lugnare och 

ekonomin får sig ett uppsving. Denna period blir extra intressant då Ohlsson och Swärd refe-

rerar till att brittiska forskare har konstaterat att vuxenvärldens oro har varit extra stark i tider 

av stark kulturell eller samhällelig förändring.3    

 

Undersökningsperioden är passande för att åskådiggöra om och hur eventuell sekularisering 

påverkat arbetet eller verksamheten i Svenska missionsförbundets ungdom (SMU). Under den 

studerade perioden hade också SMF en stor intern konflikt, vilken omnämns som bibelsyns-

                                                 
1 Bengtsson, B, Ungdom i fara, Ungdomsproblem i svensk spelfilm 1942-62, sid. 19. 
2 Frykman, J, Dansbaneländet, ungdomen, populärkulturen och opinionen, sid. 112-115. 
3 Ohlsson, L, Swärd, H, Ungdomen som samhällsproblem, sid. 23. 
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frågan. Bibelsynsfrågan rörde hur man såg på innehållet i Bibeln. Grovt kan konflikten be-

skrivas på följande vis, vissa grupper inom SMF ansåg att Bibeln var en betydelsefull histo-

risk text medan andra ansåg att den var ett gudomligt och därmed ofelbart rättesnöre.   

 

Att studera SMF och händelseutvecklingen inom en lokalavdelning gör det möjligt att se hur 

man på ett lokalt plan hanterade debatten om den hotade ungdomen. Det går också att se om 

och hur kriget påverkade verksamheten i en lokalförening.   

 

Borlänge som ort blir intressant att studera eftersom samhället vid den här tiden har två stora 

industrier och är därför långt ifrån en jordbruksbygd där forna tiders ideal fortfarande existe-

rade. SMF hade troligtvis många moderna nöjen att konkurrera med vilket kan ha gjort de-

batten om dansbaneeländet extra aktuell. SMF var vid den här tiden Borlänges största fri-

religiösa församling och hade en stor ungdomsgrupp.     

  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka SMF ungdom under en period för att se hur 

händelser inom SMF i Sverige, det omgivande samhället samt världen påverkade arbetet i 

församlingen. För att konkretisera syftet kommer följande frågeställningar att användas. 

• Vilken påverkan hade debatten om ungdomens förfall verksamheten inom SMU? 

• Vilken påverkan hade kriget på verksamheten inom SMU? 

• Vilken påverkan hade bibelsynsfrågan på verksamheten inom SMU? 

• Vilken påverkan hade depressionen på verksamheten inom SMU? 

• Vilken påverkan hade sekulariseringen på verksamheten inom SMU? 

 

Avgränsningar 

Undersökningen sträcker kring tidsperioden mellan 1930 och 1950. Anledningen till att det är 

denna tidsperiod som undersöks är att ungdomsproblemet och den moderna ungdomen börjar 

debatteras på 20-30-talet då moraldebattens fokus ändras från arbetarklassen till ungdomarna.4 

Som slutmål för undersökningen är 1950. Det finns flera anledningar till detta, en är att det är 

ett lagom lång undersökningsperiod för en uppsats på C-nivå. Andra anledningar till att det är 

en lämplig slutpunkt har sin förklaring i att de konflikter som utgör bakgrunden för uppsats-

perioden är avslutade, både depressionen och kriget är över. Den interna konflikt som var 

                                                 
4 Bengtsson, B, Ungdom i fara, sid. 23. 
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angående synen på Bibeln är också överspelad. Visserligen finns sekulariseringsprocessen 

kvar men det är en helt annan undersökning att betrakta sekulariseringen i Sverige efter andra 

världskriget än under och före kriget.       

  

Övriga avgränsningar är att det är en ungdomsgrupp inom missionsförbundet. Denna av-

gränsning är intressant eftersom det rör sig om en religiös grupp som bland många andra 

kämpar om att vara en av de stora auktoriteterna på det moraliska området (se nedan i tidigare 

forskning). Undersökningen är begränsad till en lokal avdelning vilket gör att ungdoms-

debatten som förs på riksplanet blir sedd ur ett mikroperspektiv.   

 

För att göra undersökningen genomförbar har vissa faktorer valts ut för att se hur SMU på-

verkas av den omgivande världen. Faktorer som undersökningen avser att undersöka är de-

pressionen, kriget, ungdomsdebatten, sekulariseringen och bibelsynsfrågan. De utvalda fakto-

rerna berör både SMU som organisation, det svenska samhället och omvärlden.  

   

Tillvägagångssätt och material 

Materialet för den här undersökningen är protokollböcker för SMU inom perioden 1930-1950 

och dessa kommer att bearbetas på följande vis för att besvara frågeställningarna. Först skall 

datumet fastställas därefter registreras de aktiviteter som det beskrivs att föreningen utövar.  

 

Protokollen innehåller några företeelser som bör nämnas. De ena är att protokollen har korta 

formuleringar och berör därför ytterst sällan syften med vissa aktiviteter. I protokollen har det 

noggrant noterats vilka religiösa aktiviteter som genomförts och då i synnerhet vilka sånger 

som sjungits samt ur vilken sångbok.    

 

Resultaten från sammanställningen om de olika aktiviteterna inom församlingen kommer dels 

att studeras i hur de förändrar sig över tid samt relateras till litteraturen. För att få en bild av 

SMU:s offentliga möten så presenteras den lokala pressens rapportering i samband med hän-

delsen. 
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Definition av sekularisering 
 
Eva M. Hamberg beskriver en teoretisk modell för religiös förändring. Denna modell beskri-

ver sekularisering som ett tvådelat fenomen. Sekularisering kan avse både en minskning av 

befolkningens benägenhet att närvara vid offentliga kulthandlingar, exempelvis gudstjänster. 

Sekularisering kan också innebära att individen inte längre bryr sig om vissa delar av tron 

eller vissa trosföreställningar. Personlig hängivenhet hos en individ är länken som samman-

länkar dels närvaro vid allmänna kulthandlingar så väl som tro på vissa tros argument. Ut-

vecklingen hos de två fenomenen hänger ofta samman, det är mycket troligt att de förstärker 

eller förminskar varandra.5     

 

I denna uppsats är det endast möjligt att registrera den första delen av det fenomen som 

Hamberg beskriver. Främst är detta möjligt genom att registrera hur medlemsantalet förändras 

inom SMU i relation till SMF i Borlänge och SMF nationellt. 

 

Tidigare forskning 
Det har forskats mycket om både SMF och ungdomar genom åren. Den forskning som berör 

ungdomar har i huvudsak studerat hur ungdomarna har betraktats som ett samhällsproblem 

eller hur brottsligheten har förhållit sig inom ungdomsgruppen. Mycket har också skrivits om 

varför ungdomar revolterar mot vuxenvärlden.6

 

På vilket vis har då tidigare forskning förklarat behovet hos de vuxna i samhället att försöka 

påverka ungdomen i önskad riktning. Brittiska forskare har konstaterat att vuxensamhällets 

oro för det uppväxande släktet alltid har varit som störst i tider av stark samhällelig eller kul-

turell förändring. Exempel på detta var att under Boerkriget och under första världskriget 

fanns det ett ökat intresse för att reformera arbetarklassungdomen. En annan förklaring till 

varför den vuxna generationen förfasar sig över ungdomen skulle kunna vara att vår kultur har 

ett behov av syndabockar och därför skapas dessa. Egentligen är det inte ungdomarna som är 

bekymret utan att problemframställarna upptäcker att grunden för deras åsikter håller på att 

vackla. 7   

 

                                                 
5 Hamberg, E M, Studies in the Prevalence of Religious Beliefs and Religious Practice in Contemporary Sweden, 
sid. 8-9. 
6 Se Bjurströms Generationsupproret bl.a.  
7 Ohlsson, L, Swärd, H, Ungdom som samhällsproblem, sid. 23. 
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Ett annat sätt att se på vuxensamhällets reaktion på ungdomsproblemen är att se det som ett 

utslag för moralpanik. Moralpanik är något som samhället drabbas av med jämna mellanrum 

och massmedia spelar en betydande roll genom att vara den institution som förmedlar den 

stereotypa beskrivning som behövs för moralpaniken. När en moralisk panik utbryter mobili-

seras de ”rättänkande” i samhället för att bekämpa den utvalda fienden. Forskare bjuds in för 

att göra sakkunniga uttalanden om orsaker och lösningar. De ansvariga avkrävs handlingskraft 

för att bekämpa dessa nya problem. Handlingskraften kan resultera i motreaktioner som ska-

par helt nya problem och motreaktioner. Moralpaniken brukar avslutas något av följande sätt, 

antingen blåser den över och inget mera händer eller så resulterar den i förändringar av lämp-

lig lagstiftning. Oavsett om det blir några konsekvenser av moralpaniken så synliggör den var 

samhällets moraliska gränser går.8   

 

Ett tredje sätt att se på varför den etablerade vuxenvärlden reagerar på vissa fenomen är beho-

vet av en ”god fiende”. Den goda fienden är något som en betydande auktoritet kan peka ut 

som en fiende. Mot denna fiende kan de sedan mobilisera ett engagemang hos folk som 

kommer till utryck som rop på kontroll och förbud. Utropandet av en ”god fiende” ger två 

fördelar beroende på vem som gör det.  En regering kan visa på sin handligskraft medan en 

speciell yrkesgrupp eller grupp av människor kan visa på behovet av deras existens.9

 

Forskningen om SMF under den här perioden har i huvudsak inriktat sig på att beskriva hur 

SMF har utvecklats över tiden, det rör sig om beskrivningar om vad som har hänt i olika för-

samlingar över tiden. Några titlar som båda beskriver rörelsens utveckling är Gösta 

Nicklassons En kristen livsrörelse, 1965, vilken beskriver SMF framtill omkring 1965 samt 

Sven Lundkvists Tron och gärningarna, 2003, som beskriver SMF fram till 1970. Skillnaden 

på de båda böckerna är att En kristen livsrörelse är skriven inom SMF medan den andra 

boken är en vetenskaplig bok som studerar SMF. 

 

Annat som har skrivits som är av intresse är Rune Dahléns avhandling Med Bibeln som be-

kännelse och bekymmer, 1999, om bibelsynsfrågan som berör de interna konflikter inom för-

samlingen som rör synen på Bibeln. Frågan om tolkningen av Bibeln präglar församlingen på 

riksnivå mellan 1917 och 1942, konflikten kan ha fortsatt efter men avhandlingen slutar 

                                                 
8 Estrada, F, Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem, utveckling, uppmärksamhet och reaktion, sid. 128. 
9 Frykman, J, Dansbaneländet, sid. 56. 

 8



1942.10 Utöver den finns böcker som Göran Åberg Enhet och frihet, 1972 som berör SMF 

förhållande till den svenska kyrkan. Ingen av dessa böcker berör ungdomen i SMF men ger 

bra beskrivningar av andra faktorer som påverkar verksamheten inom SMF och SMU. 

Lundkvist beskriver SMF framväxt och relationen till det omgivande samhället under lång tid. 

Lundkvist har fokus på stora samhälleliga förändringarna som industrialiseringen. Åberg 

skildrar mer SMF relation till den dåvarande statskyrkan, det vill säga den aktör som alla fri-

kyrkor mer eller mindre tog avstånd ifrån när det blev tillåtet.    

                                                 
10 Dahlén, R, Med Bibeln som bekännelse och bekymmer. Bibelsynsfrågan i Svenska Missionsförbundet 1917-
1942 med särskild hänsyn till missionsskolan och samfundsledningen, sid. 496-497. 
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Bakgrund 
I detta avsnitt kommer i huvudsak två fenomen beskrivas del den interna situationen inom 

missionsrörelsen med visst fokus på ungdomsverksamheten och dels ungdomsproblemet i 

samhället i stort vilket debatterades flitigt under den här perioden.  

 

SMF allmänna historia  

 
Under slutet av 1800-talet började frågor om hur Bibeln skulle läsas diskuteras inom svenska 

kyrkan. Konflikten kom också där att gälla mellan liberala tolkningar och konservativa tolk-

ningar av Bibeln. Bibelsynsfrågor kom efter hand också att spridas utanför svenska kyrkan till 

olika delar av frikyrkorörelsen.11 SMF bildas    

 

Under 1910-talet och 1920-talets första hälft upplevde missionsförsamlingarna en kraftig 

medlemsökning för att 1926 ha 115 498 medlemmar. Medlemsantalet kom därefter att sjunka, 

1950 var antalet medlemmar nere i 104 101. Ungdomsavdelningarna sjönk även de i 

medlemsantal fram till 1930 när ungdomsarbetet nådde sin kris och förändrades. När krisen 

hade övervunnits kom ungdomsavdelningarna åter att expandera.12

 

Under missionsföreståndare Paul Peter Waldenströms tid (1907-1917) började det ges möjlig-

het för olika sorters bibelsyn inom SMF. Waldenströms egna teologiska tankar hade både 

liberala och konservativa drag. Detta gjorde att anhängare av båda sidor kunde nyttja 

Waldenströms teologiska tankar för egna ändamål. Bibelsynsfrågan började försiktigt under 

Waldenströms tid och kom att prägla SMF i fortsättningen.13  

 

Omkring 1920 syns många tecken på förändringar inom SMF som en effekt av ett förändrat 

samhälle, konsekvenserna syntes dels i det rent organisatoriska men även inom ideologin. En 

av dessa var att frikyrkoförsamlingstanken14 började slå igenom allt mer, från att ha varit 

missionsföreningar blev de missionsförsamlingar. En viktig del i denna förändring av SMF 

var samarbetet som påbörjades med andra frikyrkoförsamlingar 1918. Den viktigaste föränd-

                                                 
11 Dahlen, R, Med Bibeln som bekännelse och bekymmer, sid. 29-30. 
12 Lundkvist, S, Tron och gärningarna, Svenska Missionsförbundets bakgrund och utveckling till omkring 1970 
sid. 89-90. 
13 Dahlen, R, Med Bibeln som bekännelse och bekymmer, sid. 46. 
14 Med frikyrkoförsamlingstanken menas tankegången att betrakta missionsförbundet mer som en kyrka med 
ledning av en biskop snarare än en förening som styrs som alla andra föreningar. Se vidare i Lundkvist, S, Tron 
och gärningarna, sid. 62-73. 
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ringen för SMF i övergången från förening till församling var att det blev möjligt med en 

starkare centralstyrning.15     

 

1929 års kongress var ett vägval för SMF. Valet för SMF handlade om förbundet skulle bilda 

en självständig frikyrka eller återgå till statskyrkan. Anledningen till att denna fråga lyfts upp 

var ett brev som ärkebiskopen hade skickat till SMF:s 50 års jubileum. I brevet påstod ärke-

biskop Natan Söderblom att det var dessa två möjligheter som var de enda tänkbara i ett 

längre perspektiv. Båda alternativ avvisades av dåvarande ordföranden. Förbundet menade att 

man hade två möjligheter antingen blev det en återgång till den svenska kyrkan eller ett ut-

träde ur den svenska kyrkan och bildandet av en egen fast organiserad frikyrka. Den fanns 

även de som hävdade att förbundet kunde fortsätta som tidigare med en rad löst samman-

knutna missionssällskap. 16    

 

Hela 1930-talet kom att präglas av inre konflikter inom SMF. Bibelsynsfrågan orsakade stor 

konflikt inom SMF. Konflikten var lika mycket en kulturell konflikt som en ideologisk. 

Missionsskolan upplevdes av många som församlingens hjärta och det var där som konflikten 

blev tydligast. Många av eleverna kom från landsbygden och var vana med en varm väckelse-

miljö och vid missionsskolan mötte de en klart annorlunda samt mer akademiska miljö. Kon-

flikten pågick i flera år. Trots konflikten kring synen på Bibeln blev utträdet ur församlingen 

förhållandevis litet, endast ca 2000 medlemmar lämnade SMF, i församlingar räknat utgick ca 

15 församlingar men 79 anslöt sig.17   

 

En av förklaringarna till varför SMF inte splittrades trots denna kraftiga konflikt finns i 

förbundsstyrelsens agerande. Några församlingar hade som en del i konflikten infört regler 

om att de bara tog emot medlemmar som tagit emot Kristus som vuxna. Förbundsstyrelsen 

införde regler som gjorde det möjligt för SMF att beslagta en församlings alla tillgångar om 

den inte var villig att acceptera alla på Kristi troende medlemmar. Predikanter hotades med att 

få betala sin egen utbildning om de lämnade SMF inom sju år efter avslutad utbildning.18    

 

Bibelsynsfrågan får sin fortsättning i vad som kom att kallas Hedegårdssaffären vilken utspe-

lades sig mellan 1938-1942. Konflikten var en personlig konflikt mellan två av lärarna vid 
                                                 
15 Lundkvist, S, Tron och gärningarna, sid. 89. 
16 Lundkvist, S, Tron och gärningarna, sid. 91. 
17 Lundkvist, S, Tron och gärningarna, sid. 93-94. 
18 Dahlen, R, Med Bibeln som bekännelse och bekymmer, sid. 368-370. 
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missionsskolan David Hedegård och Ivar Wennfors.19 Hedegård representerade en mer bibel-

trogen falang som ansåg att den liberala bibeltolkningen var ett led i antikrist ankomst till 

jorden före den sista tiden. Kraften i frågan var så pass stark att det fanns risk att den resulte-

rade i att samfundet splittrades. Nu skedde inget sådant utan Hedegård kom med tiden att bli 

mer isolerad. Hedegård avgick 1942 och därmed avslutades konflikten.20  

 

Efter Hedegårdsaffären fortsatte utvecklingen i en frikyrklig riktning. Ett tecken på detta var 

att en av de ledande i SMF ansåg att församlingen borde uppträda som en kyrka med en bis-

kop i spetsen. Missionsföreståndarens position stärktes under denna period av centralisering.  

 

I början av årsböckerna för SMU i Sverige mellan åren 1934-1950 fanns det en text som be-

rörde världen i största allmänhet. Texterna kanske inte kan sägas vara representativa för 

samtliga medlemmar men troligen för många. Under krigsåren talar man om den religiösa 

ivern hos ungdomarna och oroar sig för kriget i världen.21 När kriget är avslutat övergick 

tonläget i dessa texter till att mer handla om de okristna i samhället. 1946 skriver författaren 

att församlingsarbetet är viktigt för ungdomens moraliska fostran. Samma författare utrycker 

också oro för minskande medlemsantal inom SMU.22 Två år senare, 1948, oroar sig författa-

ren över den allmänna avkristningen i samhället. Det nämns att det finns ett litet antal ateister 

i samhället men den huvudsakliga oron är för den stora massan som lever som hedningar.23

 

På generalkonferensen 1964 kom en ny konstitution att antas för SMF. Konstitutionen kan 

sammanfattas på följande vis, SMF är tydligt ett frikyrkosamfund med Bibeln som grund och 

församlingen är Kristi kropp. Församlingen är öppen för envar som bekänner sig till Jesus 

Kristus och uppgiften för församlingen är att sprida evangelium, förvalta nådemedlen, främja 

medlemmarnas fostran och helgelse och påverka samhälle och kultur.24       

 

Ungdomsarbetet inom Missionsförbundet  1930-50 

 

                                                 
19 Samtliga personer var engagerade inom SMF. David Hedegård var teol. dr och redaktör för tidskriften för 
predikanter medan Ivar Wennfors var exegetiklärare vid missionsskolan. Källa: 
http://lbk.cc/biblicum/2000_l_ix.htm och Dahlen, R, Med Bibeln som bekännelse och bekymmer, sid. 517-518, 
526. 
20 Lundkvist, S, Tron och gärningarna, sid. 95-96 
21 Svenska missionsförbundets årsberättelser 1939-1945.  
22 SMF årsberättelse 1946, sid. 8. 
23 SMF årsberättelse 1948, sid. 5. 
24 Lundkvist, S, Tron och gärningarna, sid. 96-98. 
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Redan i mitten av 1800-talet fanns det inom missionsförbundet speciella ynglingaföreningar 

och jungfruföreningar, dessa kom emot slutet av 1800-talet att slås samman till ungdoms-

föreningar. Vid generalkonferensen 1910 gavs ungdomsföreningen namnet Svenska Missions-

förbundets Ungdom (SMU).25  

 

Mot slutet av 1920-talet blev den arbetsform som hade funnits föråldrad. Det tydligaste teck-

net på detta var att pojkarna slutade söndagsskolan allt tidigare. Efter hand bildades före-

ningen Våra pojkar (VP) och Våra flickor (VF). Verksamheten var i huvudsak scoutliknande 

och försökte förmå ungdomarna att besöka söndagsskolan. Nästa omorganisation skedde 1956 

då bildades tre avdelningar inom SMU, SMU-scout, SMU-junior och SMU-senior. Ett samlat 

motto för samtliga grenar inom SMU antogs: ”För Kristus och församlingen” och uppgiften 

för ungdomsförbundet angavs till att vara ”att föra Guds evangelium till unga människor samt 

befrämja personlig tro, fostran och gärning”. 26

 

SMF i Borlänge 
 
Under 1850-talet kom missionsrörelsen till Borlänge. SMF kom att bildas efter konventikel-

plakatets avskaffande, dessa första tecken på väckelse var endast oberoende religiösa sällskap. 

Missionsarbetet började med att enskilda individer började predika för de omgivande männi-

skorna. Väckelsen började sprida sig och 1856 kom gästgivare Erik Ersson i Tjärna överens 

med sin svåger att anställa en predikant för att få vägledning i andliga frågor. De växande 

missionsförsamlingarna mötte på motstånd från dåvarande kyrkoherden i Stora Tuna. Mot-

ståndet i Stora Tuna var redan från början svagt och kom att upphöra efter att konventikel-

plakatet avskaffades 1858.27     

 

Under året 1857-1858 bildade ett hundratal människor Stora Tuna missionsförening. SMF i 

Borlänge präglades av framgång de första fem åren. Senare började medlemsantalen sjunka, 

en av förklaringarna till medlemsminskningen var olika åsikter i trosfrågor. 1865 började för-

samlingen dock att få ett uppsving då nya krafter börja verka inom föreningen, bland annat 

fick SMF hjälp av en diakonissa från Stockholm. Under 1870-talet blev SMF tvungna att 

bygga missionshus eftersom de gamla mötesplatserna inte räckte till för att rymma alla delta-

gare. 1884 började man inom SMF i Borlänge ta inspiration av den första församlingen som 

                                                 
25 Nicklasson, G, En kristen livsrörelse, sid. 44 
26 Nicklasson, G, En kristen livsrörelse, sid. 45 
27 Hedström, E, I Herrens tjänst, sid. 9-10. 
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fanns beskriven i nya testamentet, detta ledde till att man började med församlingsvård, 

nattvardsgång och lekmannapredikanter. Tidigare hade SMF använt sig av resepredikanter.28

 

Under 1897 startades en ungdomsförening tillhörande SMF. Syftet med föreningen var att 

dels uppehålla tron hos den troende ungdomen samt att vinna icke troende för Herren genom 

anordnande av festligheter. 1909 anordnas juniorverksamhet för personer under 14 år. Mottot 

blev för juniorerna, Gudsfruktan, människokärlek och frivillig lydnad.29   

 

Ungdomsverksamheten fick från 1927 tillgång till ett sommarhem. Först låg detta i Båtsta 

men från och med 1942 fick SMU tillgång till ett sommarhem vid vatten i Tunaåstrand. All 

ungdomsverksamhet var förlagd till sommarhemmet under sommaren.30    

     

Synen på ungdomskulturen 

 

Ungdomar är ett relativt nytt fenomen som uppstod ungefär samtidigt som industrialismen får 

ett ordentligt genomslag. I bondesamhället rådde en situation där de ungas vardag var starkt 

kontrollerad av arbetssituationen, långa arbetspass tillsammans med föräldrarna gjorde att det 

uppväxande släktet i stort sett hela tiden kontrollerades av de vuxna. Den fritid som fanns var 

organiserad inom byn i olika byalag. Trots en sträng samhällsmoral kunde de unga sköta den 

fritid de hade utan vuxnas insyn.31

 

Industrialiseringen innebar många förändringar vilka kom att bidra till skapandet av ung-

domen. Med moderniseringen av samhället blev arbetstiden avkortad, urbaniseringen ökade, 

löner steg och varuutbudet ökade. Utöver detta blev det restriktioner av barnarbete och för-

längning av skoltiden för att möta upp det moderna samhällets krav. Det traditionella sam-

hällets normer kom under stark kritik. Den ökade självständigheten hos ungdomen genom ett 

självständigt lönearbete blev något att oroa sig över för det borgerliga etablissemanget. Det 

var ju inte bara arbetarklassens ungdomar som kom att spendera mer tid på offentliga nöjes-

lokaler utan medelklassen ungdomar började även de att ägna sig åt vad vuxenvärlden ansåg 

vara ”icke önskvärda förströelser”.32

                                                 
28 Hedström, E, I Herrens tjänst, sid. 11-13, 25. 
29 Hedström, E, I Herrens tjänst, sid. 38-39. 
30 Hedström, E, I Herrens tjänst, sid. 44. 
31 Bengtsson, B, Ungdom i fara, sid. 18 
32 Bengtsson, B, Ungdom i fara, sid. 19 
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Jazzen var något som kom att symbolisera det moderna som många vände sig emot. 

Moderniseringsprocessen tvingade fram reaktioner från många håll. Detta liknade en moralisk 

panik som också drabbat andra moderna företeelser.33  

 

Ett tecken på att uppmärksamheten riktade sig emot ungdomar speciellt vara att den allmänna 

moraldebatten började på 20-talet att rikta in sig på personer i de övre tonåren snarare än att 

främst varit inriktad på arbetarklassens ohyfsade beteende. Svaret på många debattörers öns-

kan kom när en ny barnavårdslag presenterades som gav möjlighet att tvångsomhänderta per-

soner upp till 20 år. Lagens omfattning kom 1934 att utvidga sig till 21 år.34  

 

Kritiken av jazzen är ett tydligt exempel på hur debatten har ändras sig från att vara inriktad 

på arbetarklassens dåliga uppförande till att mer handla om ungdomarna uppförande. Kritiken 

kommer också från representanter för arbetarklassen. Den huvudsakliga kritiken mot jazzen 

från arbetarrörelsens håll gällde två saker. Det ena som kritiserades var kommersialismen. Det 

fanns också de som ansåg att jazzen var ett vapen som kunde användas att bedöva arbetarna. 

Givetvis fanns det de som försvarande jazzen och dess konstnäriga kvalitéer mot den simpla 

kommersialismen. Försvaret av jazzen var tudelat mellan de som försvarade det folkligt enkla 

mot elitens snobberi och de som ansågs att jazzen innehöll sofistikerade estetiska värden som 

förtjänades att betraktas som konstmusik.35        

 

Ungdomsdebatten kan ses som något mer än en debatt om hur förskräcklig ungdomen var. 

Debatten handlade egentligen om moral, politik och klassrelationer. Ungdomen visade sig 

vara drivkraften i diskussionen om välfärdsapparatens framtid. Eftersom diskussionen hand-

lade om ungdomar var det möjligt att diskutera frågorna i ett ganska uppskruvat läge. Viktigt i 

sammanhanget är att ungdomsvårdsaktionerna från statligt håll började bli bedrivna med stat-

lig insyn genom allmänna barnavårdsnämnder.36  

 

Det var under 30-talet som den moderna fritidskulturen uppstod, förutom en generellt ökad 

levnadsstandard tillkom 1938 en semestervecka om året. I debatten kan fyra huvudsakliga 

fyra arenor som extra farliga, gatan, biografen, kaféet/restaurangen samt dansbanan. Cam-
                                                 
33 Fornäs, J, Moderna människor jazzen och folkhemmet, sid. 48-49. 
34 Bengtsson, B, Ungdom i fara, sid. 22-23 
35 Fornäs, J, Moderna människor, sid. 141. 
36 Bengtsson, B, Ungdom i fara, sid. 23 
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pingen var också en plats som nämndes av en del debattörer i anslutning till varningsord. Värt 

att notera är att det fanns en partiöverskridande moralkonservativ gruppering i riksdagen vil-

ken kunde komma överens i vissa övergripande frågor. Det största problemet var att lagstifta 

om vad som var god respektive dålig moral.37

 

När socialdemokraterna kom i regeringsställning 1932 kom en rad reformer på det moral-

politiska området. Några av reformerna var att preventivmedel blev lagliga att sälja 1932 och 

RFSU bildades 1933. Från borgerligt håll kom givetvis en kritik av dessa reformer då de sågs 

som ett vänsterhot mot god moral.38  

 

Kritiken av nöjeslivet som kom ifrån kristen håll nådde sin topp sommaren 1941 när en präst 

vid namn Harald Hallén39 gick från ord till handling och började predika vid dansbanorna mot 

tiden moraliska förfall.40 Debatten om ”dansbaneeländet” fortsatte längre in på 40-talet men 

jazzen hade förlorat sin civilisationsproblematiserande intensitet. Trots detta angreps jazzen 

som kulturfara för ungdomen men fram mot andra världskrigets slut ansåg flera att det var en 

kvardröjande rasistisk rest i samhället.41  

 

Under den första delen av 1900-talet sågs både den framväxande socialismen och sedes-

upplösningen som två sidor av samma mynt. Båda två pekade mot det moderna samhällets 

moraliska förfall.42 Moralkampanjerna kom sällan att ge några konkreta resultat och det fanns 

de riksdagsmän som försvarade det uppväxande släktet mot den bild som målades upp av 

vissa.43 Under 30-talet kom en förändring att ske i debatten. Ungdomsproblemet kom att mer 

och mer göras till ett vetenskapligt problem och 30-talet kom att bli en övergångsperiod för 

detta. Under 40-talet fick den medicinska sakkunskapen ett större inflytande i ungdoms-

debatten.44

 

Kyrkans ord vägde tungt under mellankrigstiden och kyrkan hade en unik förmåga att under-

bygga en kommande moralpanik. Opinionen mot det som under 40-talet beskrevs mot dans-

baneeländet kom starkast från kyrkligt håll. Prästerna hade genom sitt speciella yrke den 
                                                 
37 Bengtsson, B, Ungdom i fara, sid. 23-25 
38 Bengtsson, B, Ungdom i fara, sid. 26 
39 Info om Harald Hallén 
40 Frykman, J, Dansbaneländet, sid. 65-66. 
41 Fornäs, J, Moderna människor, sid. 55-56. 
42 Bengtsson, B, Ungdom i fara, sid. 25 
43 Bengtsson, B, Ungdom i fara, sid. 26-27 
44 Bengtsson, B, Ungdom i fara, sid. 31 
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största känsligheten mot tidens omoral, det var en del av yrkesidentiteten. 45  Kyrkan hade 

fortfarande ett stort inflytande trots att den saknade all formell kraft, kyrkan kunde inte som i 

tidigare i historien döma i moraliska brott.46      

 

För präster under den här tiden kan ungdomen och de ensamstående mödrarna beskrivas som 

”goda fiender”. Med goda fiender menas den att prästerna kunde hävda sin egen legitimitet 

genom att kontrastera sig själva emot något. Världens ondska fick en tydlig och angripbar 

gestalt vilken det var möjligt att angripa.47

 

Genom att visa på och rapportera om de ungas omoral eller antalet utomäktenskapliga födslar 

kunde prästen i sin ämbetsberättelse beskriva om omoralen var i avtagande eller om den 

ökade. Detta var ett tecken på hur kampen mellan gott och ont fortskred i församlingen.  

 

Mot slutet av 1800-talet kom det nya krafter bland de bildade som behövde något att kontras-

tera sig emot.48 Denna grupp bestod av personer med akademisk utbildning som sökte socialt 

erkännande. Att uttala sig om något som låg utanför ens eget expertisområde var socialt 

vanskligt eftersom någon som visste bättre alltid hade möjlighet att tillrättavisa någon som 

stod under dem i den sociala hierarkin. Ungdomarna utgjorde dock en lämpligt område att 

uttala sig om. Att ställa krav på högre moral bland det uppväxande släktet var ett område där 

alla kunde uttala sig utan risk för tillrättavisande.49 De nya tiderna förde också med sig ett nytt 

medium där man kunde sprida sitt budskap. Genom pressen kunde man nå mycket längre än 

från predikstolen.50

 

Problemet med tillgången till detta nya medium att sprida sitt budskap är att det fanns fler än 

kyrkan som ville sprida sitt budskap via de nya medierna som kommer under 1900-talet. Kyr-

kan kraftiga reaktioner mot de nya ungdomsstilarna kan ses som en reaktion mot att kyrkan 

såg sin ställning som samhällets normkälla avtar. Under 1930-talet när de nya medierna kom i 

gång på allvar och det som sades i offentligheten fick en extra tyngd och trovärdighet. Kyrkan 

utsattes för en konkurrens mellan budskap som inte liknade någonting som skett tidigare.51  

                                                 
45 Frykman, J, Dansbaneländet, sid. 52. 
46 Frykman, J, Dansbaneländet, sid. 53-54. 
47 Frykman, J, Dansbaneländet, sid. 56. 
48 Frykman, J, Dansbaneländet, sid. 56. 
49 Frykman, J, Dansbaneländet, sid. 124-125. 
50 Frykman, J, Dansbaneländet, sid. 56-57. 
51 Frykman, J, Dansbaneländet, sid. 57. 
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Det problem som de nya medierna ansågs vara ställdes på sin spets i vad som kom att kallas 

Pensionat Paradiset debatten 1937. Filmen Pensionat Paradiset blev droppen som fick bäga-

ren att rinna över för många inom det svenska kulturlivet. Kritiken var ganska enhällig om att 

filmen var svenskt filmrekord i simpelhet. Debatten handlade om nu svensk film var kultur 

eller kulturfara.52

 

Det fanns även andra grupper i samhället som deltog i debatten om hur förfärlig dagens ung-

dom var. Dessa röster kom från andra bildade i samhället lärare, läkare och tjänstemän. Ett 

sätt att förklara varför dessa grupper förfärades sig över ungdomens tillstånd kan vara att de 

bildade hade en speciell situation i samhället. Kunskapen är de bildades resurs snarare än 

ekonomiska tillgångar. Genom att ge sig in i debatten gjorde man sig behövd eftersom man 

kunde göra sitt eget expertkunnande efterfrågat och behövt.53

 

Kritiken mot det moderna samhället var kluven och varierad. Den kritik som förekom kan 

grovt delas in i två kategorier. Från vänsterhåll kritiserades framför allt kommersialismen i det 

moderna samhället.54 Från personer som hade en borgerlig klasstillhörighet kritiserades ung-

domen mest för att den behövde bättre moral.55 Kritiken mot det moderna samhället var mer 

komplex än vad den grova indelningen anger. Vissa böcker och dikter av Karin Boye ger ex-

empel på hur kritiken av det moderna samhället kunde se ut. Boye kritiserade det moderna 

samhället kommersialism men uppskattade det stora varuutbudet.56 Det moderna samhället 

kritiserades inte bara av politiska grupper utan också av olika religiösa grupper. En debattbok 

med titeln Ungdomen, den moderna skönlitteraturen och filmen släpptes 1937 av David 

Hedegård. Den stämplade den samtida masskulturen som ungdomens förförare i synden och 

kommunismens tjänst.57   

           

En annan anledning till att just ungdomsfrågorna blir aktuella vid den här tiden är de föränd-

ringar som sker i samhället. Sverige demokratiseras och att en klassblandning började före-

komma, speciellt tydlig blev detta inom skolans värld. De högre utbildningarna blev mer eli-

tistiska eftersom demokratiseringen av samhället gjorde det möjligt för elever från mindre 
                                                 
52 Lindorm, P-E, 15 år med filmen 1930-1945, sid. 34-35. 
53 Frykman, J, Dansbaneländet, sid. 119-121. 
54 Fornäs, J, Moderna människor, sid. 93. 
55 Frykman, J, Dansbaneländet, sid. 119-125. 
56 Fornäs, J, Moderna människor, sid. 92-93. 
57 Bengtsson, B, Ungdom i fara, sid. 35-36 
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privilegierade hem att bli antagna till högre utbildning.58 Mötet på olika nöjesplatser där ung-

domen figurerade var också ett tillfälle för klassgränser att överskridas, torparflickan kunde 

med lite tur bli uppbjuden av prästsonen och på så vis kunde klassgränser överskridas.59  

 

En statlig utredning sattes igång 1939 för att undersöka ungdomens fritidsvanor, att utreda 

vad som gjordes mot ungdomsbrottslighet samt undersöka missförhållandena inom nöjeslivet 

för att kunna ta fram botemedlen emot dem. Utredningen som hette Ungdomsvårdskommittén 

kom under 40-talet att ändra inriktning och fokusera i huvudsak på ungdomens fritid och 

nöjesliv. Utredningen blev klar först 1951 och den största effekten av utredningen var att den 

bidrog till införandet av generellt föreningsbidrag.60

 

Denna utredning representerade det politiskt korrekta sättet att se på ungdomens nöjesliv samt 

sammanfattade den aktuella ungdomspolitiska debatten. Rapporten hade ett mer modernt ve-

tenskapligt sätt att närma sig ungdomen. Statistik, enkäter och vetenskap ersatte moral-

predikningar. Istället för att tala om förslappade föräldrar och det uppväxande släktets brist på 

respekt användes utryck som att förebygga mental felutveckling och psykologiska 

anpassningsproblem. Förslagen som presenterades i rapporten hade karaktären av 

diskussionsunderlag snarare än en konkret lista på återgärder, likaså var de åsikter som fanns i 

utredningen okontroversiella och kunde accepteras utav alla utom de mest konservativa i 

samhället.61 Trots att de flesta kunde enas om den positiva synen på ungdomen som utred-

ningen presenterade fanns det grupper i samhället som hade en helt annan syn på saken.  

 

Ungdomsdebatten präglas i huvudsak under efterkrigstiden av en optimism om den sociala 

ingenjörskonsten och en tro på den innerst inne goda och påverkbara människan. Vissa mer 

spektakulära företeelser inom ungdomskulturen, exempelvis raggarna, fick ibland debatten att 

hetta till men i huvudsak betonas de förebyggande återgärderna som fanns i ungdomsvårds-

kommitténs tankar. Vissa mer konservativa krafter beklagade sig alltjämt över öppna vård-

former och ”daltet” i allmänhet, speciellt kraftigt blir detta när ungdomsfängelserna upplevde 

sin svåraste ”kris” 1949 då 178 rymningar förekom.62    

 

                                                 
58 Frykman, J, Dansbaneländet, sid. 39-40. 
59 Frykman, J, Dansbaneländet, sid. 144. 
60 Bengtsson, B, Ungdom i fara, sid. 32-33 
61 Bengtsson, B, Ungdom i fara, sid. 34-35 
62 Bengtsson, B, Ungdom i fara, sid. 37 
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Under 50-talet skedde en förändring i det svenska samhället som speciellt kom att påverka 

ungdomsdebatten och fick den att ta nytt liv. Motboken blev avskaffad och spriten blev fri 

1955. Speciellt tydligt blev detta vid nyårskravallerna 1956 som resulterade i att debatten om 

hemmets roll fick ny fart. Kristna debattörer riktade kritik mot kvinnornas förändrade roll i 

samhället från hemmet till yrkeslivet, alkoholen kom också att vara betydande i diskussionen. 

I huvudsak finns det en politisk skiljelinje i debatten där högerpartiet frågar sig hur väl skatte-

medlen används och socialdemokraterna förespråkar den bedrivna politiken, mittenpartierna 

befinner sig någonstans däremellan. De kristna hade en traditionell ståndpunkt som gick utan-

för den traditionella höger-vänsterskalan i debatten.63      

                                                 
63 Bengtsson, B, Ungdom i fara, sid.38-39 
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Styre och medlemsutveckling inom SMU Borlänge  
 

Nedan följer en redogörelse för medlemsutvecklingen och styret av föreningen. Medlems-

utvecklingen kommer att jämföras med SMF lokalt och i hela landet. 

 

 Under hela undersökningsperioden har medlemsantalet antalet varit sjunkande. Dock under 

perioden 1935-1945 stod medlemsantalet i stort sett stilla, efter 1945 sker dock en kraftig 

minskning.  Den huvudsakliga förklaringen som anges i årsmötesprotokollen till det sjun-

kande antalet medlemmar är att personer har gått ur föreningen på grund av för hög ålder, i 

några protokoll nämns nya medlemmar men de motsvarar inte utflödet av medlemmar.64  

 

Diagram1. Medlemsutvecklingen i SMU Borlänge                                             
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                                                                                                                                                     _      
Anm: För 1949 finns ingen angiven siffra för medlemsantalet men en anteckning finns om att medlemsantalet 
sjönk kraftigt det året. För att få ett fungerande värde har medlemsantalet uppskattats till ett medelvärde av före-
gående och efter varande års medlemsantal.   
Källa: Sammanställning av årsmötesprotokoll för SMU i Borlänge under perioden 1930-1950 vanligen genom-
fördes årsmötet 6/1 det angivna året.  
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
64Svenska Missionsförbundet Ungdom, Årsmötesprotokoll 6 januari varje år under perioden. 
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Medlemsutvecklingen för SMF i Borlänge såg medlemsutvecklingen ut på följande vis. 

Diagram 2. Medlemsutvecklingen i SMF Borlänge 
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__________________________________________________________________________________________ 
Anm: För 1931 och 1932 fanns inget medlemsantal noterat. För att få ett fungerande värde har medlemsantalet 
uppskattats till ett medelvärde av 1930 och 1933 medlemsantal. Differensen mellan de två åren är en minskning 
med fyra medlemmar. 
Källa: Sammanställning av Svenska Missionsförbundets årsböcker mellan 1930-1950.    
Medlemsutvecklingen SMF i Sverige såg medlemsutvecklingen ut på följande vis. 

Diagram 3 Medlemsutvecklingen SMF i Sverige  
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Källa:  Svenska missionsförbundets  sammanställning av matriklar 1930-1950. 

 

Om man jämför medlemsutvecklingen i de olika delarna av SMF/SMU i Borlänge blir det 

tydligt att SMU tappade fler medlemmar i förhållande till det hela antalet mellan 1930-1950. 

SMU i Borlänge hade en stadig förlust av medlemmar vilken bromsas in något mellan år 
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1939-1945. SMF i Borlänge tappade också medlemmar men inte i samma takt som SMU i 

Borlänge, SMF i Borlänge tappade ungefär lika stort antal men hade totalt sett mer medlem-

mar. Ser man till förbundet i sin helhet så upplevde det inte en lika dramatisk minskning av 

antalet medlemmar. På de 20 åren som undersökningen omfattar tappar SMU i Borlänge 56% 

(159st) av sina medlemmar. SMF i Borlänge tappar under samma period 26% (141at) med-

lemmar medan SMF i hela Sverige tappar 9% (9618st) medlemmar. Dessa siffror kan inte 

visa någonting om generella tendenser inom medlemsutvecklingen inom SMF men antagligen 

minskar det totala medlemsantalet på grund av för liten nyrekrytering.   

 

Styret av SMU har varit organiserat enligt 1925 års stadgar, stadgarna var giltiga fram till 

1970. De fullständiga stadgarna finns med i bilaga 1 men ett par intressanta saker är värda att 

påpeka. Föreningens ändamål var att verka för, ungdomens inbördes uppbyggelse, ungdomen 

vinnande för Kristus samt att på alla sätt stödja Stora Tuna Missionsförening i dess verksam-

het.65 Medlem kunde den bli som i ord och vandel visar sig vilja främja föreningens ändamål 

och är i åldern 15-40 år.66

 

Ett maktförhållande som förtjänar att bli framlyft rörde föreningens möjlighet till förändring 

av stadgarna. Förslag på stadgeändring skulle lämnas in till styrelsen minst en månad i förväg 

innan årsmötet och på förslag av styrelsen läggas fram på årsmötet. Förslaget skulle antagas 

om 2/3 av närvarande röstar för förslaget och föreningens styrelse gillar förslaget.67 Ur 1916 

års stadgar för SMF kan man läsa under § 12 att vid årsmötet skall man göra val som rör 

ungdomsverksamheten.68 Från1946 ändrades stadgarna för SMF och under §4 står det att vid 

årsmötet skall en ordförande för ungdomsföreningen väljas på förslag från SMU.69 Av denna 

information kan man konstatera att SMU hade små möjligheter att på något vis radikalt för-

ändra något inom SMU. 

  

Den interna uppbyggande verksamheten inom SMU 
Detta avsnitt kommer att delas in i tre perioder, före andra världskriget 1930-1938, under 

andra världskriget 1939-1945 samt efter andra världskriget 1945-1950. Periodenindelningen 

gör det möjligt att se om kriget och perioden kring debatten om dansbaneeländet påverkade 

                                                 
65 SMU stadgar 1925, §2. 
66 SMU stadgar 1925, §3. 
67 SMU stadgar 1925, §12. 
68 SMF stadgar 1916, §12. 
69 SMF stadgar 1946, §4. 
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föreningen. Periodindelningen avser hela året, trots att exempelvis andra världskriget började 

först i september 1939. För att göra resultatet mer lätt överskådligt kommer jag att presentera 

åren i den angivna perioden årstid för årstid men med exempel från olika år. Anledningen till 

detta är att det är väldigt lite variation mellan de olika åren.  

  

Före andra världskriget 1930-1938 

 

Många möten följde ungefär samma mönster, mötena inleddes med en eller flera av de föl-

jande aktiviteterna sång, bön eller bibelläsningen. Det var också vanligt att mötena avslutades 

med något liknande. Under perioden 1930-1938 är det endast fyra möten som inte hade någon 

form av inlednings- eller avslutningsaktivitet, tre av dessa tillfällen är under 1932.70  

 

Endast vid ett fåtal tillfällen förekommer någon kommentar eller diskussion av innehållet i 

bibeltexterna. De tillfällen som kommentarer förekommer är i vissa årsberättelserna till års-

mötena eller i kommentarerna till årsmötesprotokollen. Bibelorden i årsberättelserna eller 

årsmötesprotokollen är sådana att de hejar på ett gott arbete och hoppas att det fortsätter.71 Det 

är mycket vanligt att protokollen bokför vilka bibelord eller vilken sång som har sjungits vid 

mötet men det är omöjligt att säga om sångerna eller bibelorden är utvalda för något speciellt 

syfte eller om de är utvalda av tradition. Det är dock inte orimligt att antaga att texter och 

sånger är utvalda att passa föreningens syfte att verka för ungdomens inre uppbyggelse.72  

 

Sånger, böner och bibelläsning var regelbundet återkommande aktiviteter på månadsmötena 

men SMU hade mycket verksamhet förutom det. Våren innehöll inom SMU ett årsmöte i 

början av januari och förutom detta ett antal sammankomster. Tillexempel anordnade SMU  

följande aktiviteter under 1930. Påsksammankomst anordnades annandag påsk, den sista april 

hölls en fest och övriga samfund bjöds in, ett alliansmöte hölls vid en okänd tidpunkt, en 

sammankomst i Bålsta på Kristi himmelfärds dagen, ett ungdomens vårmöte anordnades.73 

Ungefär samma aktiviteter förekom på våren under resten av undersökningsperioden, visserli-

gen varierar de exakta datumen från år till år. Aktiviteterna som förekommer i övrigt och som 

varierar från år till år kan delas in i två grova grupper, samkväm och religiös uppbyggelse. För 

enkelhetens skull redovisas dessa separat från varandra. 
                                                 
70 SMU mötesprotokoll, 26/1 1930, 28/3 1932, 16/7 1932, 13/8 1932. 
71 SMU mötesprotokoll, 6/1 1930, 6/1 1931, 6/1 1933, 6/1 1937, 6/1 1938. 
72 Se ovan under Styre och medlemsutveckling inom SMU Borlänge eller SMU stadgar 1925.  
73 SMU mötesprotokoll, 23/3 1930,  27/4 1930, 18/5 1930 
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Innan den övriga resultatpresentationen berörs bör det noteras att den 15/12 1937 inkommer 

ett brev till församlingen som handlade om att tidens ungdomar levde i en kristid och söker 

16-17 åringar som vill bli juniorledare, brevet avslutas med en text rad som förtjänar att lyftas 

fram i sin originalformulering. ”Låt oss därför göra en riktig kraftansträngning för att få ett 

fastare grepp om den halvvuxna ungdomen. Församlingen och förbundets framtid är beroende 

därav.” Avsändaren är en Josef Mellin i Stockholm, man kan anta att det är någon från för-

bundet som är författaren.74 Detta brev är intressant för att se om någon kraftansträngning 

görs för att få ett fastare grepp om den halvvuxna ungdomen efter vintern 1937. Efter detta 

brev finns det inga tecken på ökade ansträngningar.   

 

Våren 1932 togs det ett beslut om påsksamkväm på annandag påsk. och utflykt till Tjärna 

berget söndagen 6/3.75 Senare under våren beslöts det att anordna ett vårmöte 29/5 och ett 

beslut om en ny utflykt till Tjärnaberget på Kristi himmelfärds dagen. samt att föreningen 

skulle ha en gökotta i Sörbo dalen på ett okänt datum.76 Under vårvintern 1934 anordnades en 

utflykt på isen.77 Under våren 1936 anordnades en litteraturafton på våren .78

 

Den enda religiöst uppbyggande aktivitetens som återkom med någorlunda regelbundenhet, 

förutom de vanliga mötena, var böneveckan. Under våren 1931 förekommer för första gången 

under undersökningsperioden ungdomens bönevecka och den anordnades mellan den 15-21 

februari.79 Böneveckan återkommer först under våren 1933.80 Men den finns inte nämnd 

1936. Den 17/2 1935 anordnades bibelstudium med samtal och den 24/2 anordnades ett 

vittnesbördsmöte.81

 

Under våren 1937 får SMU lyssna till ett antal allvarliga anföranden som gick under rubriken 

”Några behov i vår ungdomsverksamhet.” Ämnet delades upp tre avsnitt, första avsnittet 

handlade om ”tidens krav på att ni som unga kristna taga frälsningsfrågan mer på allvar” och 

nämnde särskilt två frågor ”Hur skall jag bli viss om min egen frälsning, samt nödvändigheten 

av att vi måste hjälpa kamrater som vackla.” Det andra avsnittet handlade om ”Vi behöva mer 
                                                 
74 Inkommet brev till SMF 15/12 1937. 
75 SMU mötesprotokoll, 28/2 1932. 
76 SMU mötesprotokoll, 24/4 1932. 
77 SMU mötesprotokoll,  11/2 1934. 
78 SMU mötesprotokoll, 23/2 1936. 
79 SMU mötesprotokoll, 17/2 1931. 
80 SMU mötesprotokoll, 6/1 1933. 
81 SMU mötesprotokoll, 6/1 1935. 

 25



verklighet i det kristna gemenskapslivet” där påpekades att ”att samvaron är inte detsamma 

som gemenskap och att vi som kristna måste ta hand om varandra”. Tredje delen som avslu-

tade anförandet handlade om ”vårt behov av själavinnande arbete där Han påvisade hur vi 

måste taga sikte på vissa människor i vårt arbete för själarnas frälsning och knyta intimt per-

sonligt förbindande med dem samt vi äro villiga att personligt öppna vårt hjärta för andra.”82 

Föredragen har dels ett tydligt budskap att ungdomarna ska var noga att se till att de själva blir 

frälsta men de måste också se om varandra och rekrytera nya medlemmar.      

 

Sommaren var i stort sett händelselös för alla år inom undersökningsperioden, åtminstone om 

man betraktar antalet protokollnoteringar från perioden. SMU var dock inte utan aktiviteter 

men de lämnar få spår i protokollet. Den huvudsakliga verksamheten bedrevs i sommar-

hemmet som SMU ägde. Alla år finns det protokollfört att verksamheten i sommarhemmet 

påbörjas  utom 1935.83 Det bör också noteras att 1937 finns det inget nedskrivet beslut på att 

sommarhemmet ska börja användas vid ett visst datum, men det finns ett beslut om att man 

ska förlägga verksamhet där och att avsluta sommarverksamheten för det året.84  

 

Sommarverksamheten verkar ha varit ganska intensiv, anledningen till detta antagande ligger 

i att SMU fattade beslut både 1930 och 1931 om att möten ska ha anordnas vid sommar-

hemmet varje vecka onsdag och lördag kväll samt söndag.85 Nu finns det inget som visar att 

detta fortsatte kommande år men det är inte orimligt och anta att man hade denna rutin även 

efterföljande år.  

 

Vid ett par tillfällen bjöd SMU in andra ungdomsföreningar till samkväm i sommarhemmet, 

exempelvis bjöd SMU in Falu ungdomsförening vid ett tillfälle1930.86 Man anordnade också 

ett större ungdomsmöte vid avslutningen av sommarverksamheten 1937, vid detta möte när-

varade till och med ”syskon” från Gotland.87  

 

I övrigt verkar sommarverksamheten ha haft två stadigt återkommande inslag, det ena var en 

årlig båtutflykt på Runn och det andra var någon form av midsommarfirande. Båtutflykten 

                                                 
82 SMU mötesprotokoll, okänt datum troligen palmsöndagen 1937. 
83 SMU mötesprotokoll, 18/5 1930, 10/5 1931, 29/5 1932, 21/5 1933, 29/4 1934, 24/5 1936, 29/5 1938. 
84 SMU mötesprotokoll, 16/6 1937, 25/6 1937. 
85 SMU mötesprotokoll, 18/5 1930, 10/5 1931. 
86 SMU mötesprotokoll, 7/9 1930. 
87 SMU mötesprotokoll, 25/6 1937. 
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verkar ha återkommit varje år utom 1938.88 Det hände att man bjöd in andra SMU-grupper på 

detta, SMU bjöd in Falu SMU 1931 och 1932.89

 

Midsommarfirandet var en aktivitet som återkom flesta utav åren med lite olika variationer 

men både 1933 samt 1936-1938 saknar notering om något midsommarfirande.90 Variationerna 

bestod i att 1931 blev SMU inbjudna till midsommarfirande i Falun, 1934 och 1935 är det ett 

midsommarläger som anordnas istället för endast midsommarvaka.91  

 

Hösten och vintern såg ut på följande vis i SMU. Hösten innehöll inte någon regelbunden 

aktivitet. Vid ett tillfälle förekom ungdomens höstmöte. Vad som skedde på dessa höstmöten 

nämner dock inte protokollen men med tanke på datumet är det en rimlig gissning att det var 

starten för höstverksamheten. Höstmöten omnämns i protokollen från 1931 då det hölls 12-13 

september. 92

 

Det var vanligt under hösten att anordna någon form av religiöst uppbyggande verksamhet. 

Exempel på detta var att SMU anordnande under hösten 1930 en serie sammankomster på 

söndagkvällarna med start 6/10, både enskilda och offentliga möten anordnades.93 Hösten 

1932 anordnade SMU en studievecka med möten varje kväll. Noterat i protokollen att med-

lemmar som fick ekonomiskt bortfall på grund av mötena blev kompenserade för detta. An-

tagligen var denna studievecka viktig för SMU. 1938 återkommer notiser om uppbyggande 

aktivitet på hösten. I september månad beslöts det om enskilt veckomöte för SMU men någon 

exakt tidpunkt finns inte angiven. De enskilda mötena var tänkta att innehålla bönestunder, 

bibelstudium samt gruppsamtal.94

 

Vintrarna var mer sparsamma med religiöst uppbyggande aktiviteter men det förekom. Exem-

pelvis anordnades ett allians möte lördagen 15/11 1930.95 Under vintern 1936 anordnades ett 

par föredrag på ett möte mot vintern 1936 med titlarna ”Lönar det sig” och ”Förlorad och 

                                                 
88 SMU mötesprotokoll, 18/5 1930, 19/4 1931, 29/5 1932, 21/5 1933, 27/4 1934, 19/4 1935, 17/6 1936, 16/6 
1937.   
89 SMU mötesprotokoll, 19/4 1931, 29/5 1932.  
90 SMU mötesprotokoll, 18/5 1930, 19/4 1931, 21/5 1933, 29/4 1934, 17/3 1935. 
91 SMU mötesprotokoll, 29/4 1934, 17/3 1935. 
92 SMU mötesprotokoll, 26/8 1931. 
93 SMU mötesprotokoll, 21/9 1930 
94 SMU mötesprotokoll, 25/9 1938. 
95 SMU mötesprotokoll, 19/10 1930. 
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återvunnen härlighet”.96 Någon kommentar om vad föredragen handlar om finns dock ej ned-

tecknad. 

 

Under vintrarna anordnade SMU ofta olika högtidsfester som julfest och nyårsvaka. Julfesten 

inneträffade i närheten av julafton och nyårsvakan hölls började förhållandevis sent på nyårs-

afton. Under vintern 1930 såg planeringen ut på följande vis, en julfest anordnades lördagen 

20/12 och en julfest på annandag jul samt nyårsvaka med start kl. 10.30 em.97  

    

Under andra världskriget 1939-1945 

Precis som under tidigare undersökningsperiod förekom det olika former av högtidsfirande 

inom SMU. Ofta var det jul eller midsommarfirande eller något annat som kan räknas som en 

högtid. Innan närmare detaljer om den här perioden beskrivs kan det vara bra att vara medve-

ten om att SMU får en ny ordförande vid årsmötet 1941.98 I materialet finns det inga tecken 

på att det nya ledarskapet påverkade verksamheten men det är en faktor som skulle ha kunnat 

påverkat arbetet. 

 

En annan händelse som bör presenteras är att ett brev till församlingen uppmanar försam-

lingen att öka bibelstudierna på grund av att människor lever i synd och inte låter sig vigas åt 

Kristus. Nedan följer två citat ur brevet. 99  
Rent personligt vädjas till predikanter och styrelser i första hand, att enskilt och gemensamt un-
der bön och bibelstudium undersöka, under vilka betingelser Guds kraft till frälsning i gången 
tid mäktigt verkat genom svaga människor. Resultatet av dylik undersökning kan måhända bli 
vägledande för oss , om vi vilja gå ett steg vidare och fråga ”Vad kunna vi göra i denna tid för 
att förbereda en förnyelse av väckelsens ande och kraft?”  

 
Säkerligen främjas detta syfte därigenom att predikanterna samlas t.ex. kretsvis för bön och 
bibelsamtal rörande denna livsviktiga angelägenhet. Men predikanterna får ej lämnas ensamma i 
denna strävan. Hela frågan måste bli levande och brännande i ett växande antal medlemmars 
hjärtan, -i styrelserna, i församlingarna, i ungdomsföreningarna.   
 

Avsändare av brevet är distriktsföreståndaren för Dalarna H. Prozth. Detta brev och om det 

har någon effekt blir kanske mest tydligt i kommande undersökningsperiod men redovisas det 

här eftersom det inkommer till församlingen under sommaren 1945.   

 

                                                 
96 SMU mötesprotokoll, 21/11 1936. 
97 SMU mötesprotokoll, 19/10 1930, 14/12 1930. 
98 SMU mötesprotokoll, 6/1 1941. 
99 Inkommet brev troligen under sommaren 1945.  
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Under vårarna anordnades dels högtider som valborgs firande samt SMU: s vår högtid. Under 

perioden återkommer ungdomens bönevecka 1940, 1943 och 1944, någon närmare beskriv-

ning av dessa händelser finns dock inte.100 Böneveckan 1940 är en av få religiösa aktiviteter 

som förekommer före våren 1942. Under våren 1941 får SMU ett erbjudande av kristna 

socialdemokrater att deltaga i ett möte.101 Detta är ett av få tillfällen som SMU har kontakt 

med någon organisation som inte är en del av missionsförbundet.   

 

Under våren 1942 reses krav från medlemmarna att anordna möten med mera andlig karaktär. 

Som förslag nämns bibelstudier, förslaget bifalles ”varmt”. Mötena anordnades varannan lör-

dag för att som avslutning anordna ett stort ungdomsmöte med vittnesbörd.102 Det nämndes 

ovan att böneveckor anordnas både 1943, 1944 och 1945 men det finns också andra aktiviteter 

som bör nämnas. Bibelstudier förkommer både under våren under 1943-1945, ungefär två 

dagar har använts till dessa studier varje år.103 Under våren 1943 beslutar SMU att deltaga i 

juniorernas skol- och filmafton, det anordnas också en speciell litteraturafton.104 Ingen noter-

ing finns dock om vad mötena syftade till mer än de rubriker som ger vissa ledtrådar om verk-

samheten.  

 

Protokollen ger endast två hänvisningar till sommaraktivitet under perioden 1939-1945. Un-

der sommaren 1939 förekom enskilda och regelbundna möten för ungdomarna och junio-

rerna.105 Ingen anmärkning finns dock om hur ofta eller inom vilken period. Sommaren 1941 

anordnas ungdomsmöten varje onsdag kl. 8.106 Ingenting visar på vad som mötena handlar 

om. Under föregående period var det vanligt med möten under både onsdagar och lördagar 

samt söndagar.  

 

Höstarna före 1942 innehåller få aktiviteter som omnämns i protokollen. Först under vinrarna 

finns det protokollfört om aktiviteter, vissa högtidsfester anordnas och vintern 1939 inbjuds 

SMU att ha två medlemmar närvarande på ett offentligt möte som skulle handla om ”vad 

Kristus betytt för mitt liv”.107Året efter i november blir SMU inbjudna att deltaga i ett offent-

                                                 
100 SMU mötesprotokoll, 6/1 1940, 21/1 1943, 6/1 1944, 16/9 1944. 
101 SMU mötesprotokoll, 16/2 1941, 23/3 1941. 
102 SMU mötesprotokoll, 16/2 1942. 
103 SMU mötesprotokoll, 21/1 1943, 6/1 1944, 20/1 1945.  
104 SMU mötesprotokoll, 21/1 1943. 
105 SMU mötesprotokoll, 21/4 1939. 
106 SMU mötesprotokoll, 22/5 1941. 
107 SMU mötesprotokoll, 1/10 1939. 
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ligt ekumeniskt möte som handlar om ”Kristus ger mig andlig styrka”.108 Likaså återupprepas 

föregående års föredrag.     

 

Höstarna och vintrarna från och med 1942 har någon form av studieverksamhet. Bibelstudier 

finns omnämnda både 1942 och 1943.109 Annan studieverksamhet finns omnämnd 1942 och 

1945.110 Den som anordnades 1942 var en läsecirkel och 1945 anger protokollen endast att det 

rör sig om studiemöten. Innehållet på dessa studiemöten omnämns dock inte.  

 

Tre aktiviteter utöver dessa regelbundet återkommande är SMU beslut att deltaga i ”riks-

offensiven”. Riksoffensiven nämns mycket kortfattat i SMF:s årsberättelse, man nämner att 

den går under parollen ”ungdomens väckelse – folkets förnyelse”. Deltagandet börjar i att 

SMU anordnar en ungdomssamling och till detta beställs affischer, det anges inte exakt när 

ungdomssamlingen anordnas men datumet är den 20:de i en okänd månad. Mötet hade sin 

började med en enskild sammankomst och därefter följde ett offentligt möte.111 Utöver detta 

anordnas ett enskilt ungdomsmöte med samtal anordnas lördagen 31/10.112  

 

Året efter anordnades en samling av ungdomarna för samtal och bön och lördagen 13/11 an-

ordnade en hemmets afton.113 Det går visserligen inte att ta reda på exakt vad mötena hand-

lade om men bara att mötet kallades en hemmets afton ger en aning om vad det rör sig om. 

  

Efter andra världskriget 1946-1950 

De flesta aktiviteter som finns noterade under perioden utspelar sig på våren eller hösten. Un-

der hela perioden finns det tre notiser om aktiviteter som genomförs på sommaren eller vin-

tern.    

 

Våren innehåller precis som tidigare år fester vid olika högtider. Som exempel kan det näm-

nas att SMU anordnar fester vid både valborg och påsk under 1946 det förekommer också 

utflykter av olika slag.114 Det enda året som saknar anteckningar om festligheter eller någon 

annan form av aktiviteter under våren är 1949. 

                                                 
108 SMU mötesprotokoll, 3/11 1940. 
109 SMU mötesprotokoll,  26/10 1942, 5/9 1943. 
110 SMU mötesprotokoll, 26/10 1942, 29/9 1945. 
111 SMU mötesprotokoll, 22/9 1942. 
112 SMU mötesprotokoll, 26/10 1942. 
113 SMU mötesprotokoll, 5/9 1943. 
114 SMU mötesprotokoll, 6/1 1946, 26/1 1946. 
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Bibelstudier förekommer under flera av åren. En gång under våren förkommer dessa studier 

1946 och 1947, under 1948 finns det två tillfällen med bibelstudier.115 Ungdomens bönevecka 

finns omnämnd vid två tillfällen, 1946 och 1948.116 Bibelstudierna som ägde rum 1947 

kombinerade bibelstudierna med sångmöte och vittnesbörd.117 Bibelstudierna 1948 anordna-

des i samband med en själavinnande konferens.118  

 

Tre religiösa uppbyggande aktiviteter som förekommer enstaka gånger anordnas under perio-

den. Under våren 1947 anordnas vid ett tillfälle en filmafton där en film med titeln ”Ansgar” 

visas.119 Några detaljer om avsikten med att visa den filmen nämns dock inte. 1948 anordna-

des tillsammans med juniorerna ett missionsstudium.120 Den tredje aktiviteten ägde rum under 

1950. SMU anordnar en studiegrupp i livsåskådningsfrågor.121 Inget protokoll från 

studiegruppens verksamhet finns eller några notiser om vad diskuterade.   

 

Vid två tillfällen finns aktiviteter antecknade för somrarna och det är under sommaren 1947 

och 1948. 1947 anordnades vid ett tillfälle en gökotta vid sommarhemmet med vittnesbörd 

och sång med musik.122 Aktiviteten var kombination av samkväm och religiöst uppbyggande 

aktivitet. Under 1948 finns det anteckningar om mer regelbunden aktivitet SMU höll under 

sommaren möten i sommarhemmet onsdagar, lördagar och söndagar.123

 

Höstarna verksamhet brukade se ut på följande vis inom SMU under perioden 1946-1950. 

Den enda aktivitet som återkommer från år till år är bibelstudier. Det finns notiser om alla år 

att bibelstudier förekom.124 Det som varierar är hur ofta de förekom. Under 1946 anordnades 

bibelstudier vid två tillfällen, 1947 tre tillfällen, 1948 och 1949 förekom bibelstudier vid ett 

tillfälle per höst.125 Under dessa år är bibelstudierna endast en tillfällig aktivitet som anordnas 

vid enstaka tillfälle men 1950 beslutar SMU att bibelstudier ska förekomma två gånger i må-

                                                 
115 SMU mötesprotokoll, 26/1 1946, 22/2 1947, 28/2 1948. 
116 SMU mötesprotokoll, 6/1 1946, 12/1 1948. 
117 SMU mötesprotokoll, 22/2 1947. 
118 SMU mötesprotokoll, 28/2 1948. 
119 SMU mötesprotokoll, 22/2 1947. 
120 SMU mötesprotokoll, 12/1 1948. 
121 SMU mötesprotokoll, 6/1 1950. 
122 SMU mötesprotokoll, 9/5 1947. 
123 SMU mötesprotokoll, 4/5 1948. 
124 SMU mötesprotokoll, 28/9 1946, 19/9 1947, 2/10 1948, 10/9 1949, 9/9 1950. 
125 SMU mötesprotokoll, 28/9 1946, 19/9 1947, 2/10 1948, 10/9 1949. 
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naden med start 16/9 det finns också en notis om bibelstudier den 21/10.126 Det finns ingen 

notis om hur vida bibelstudierna som anordnades 21/10 var utöver de vanliga bibelstudierna.       

 

Under hösten finns det också noteringar om aktiviteter som förekom vid enstaka tillfällen men 

som kan ha varit någon form av religiös uppbyggande verksamhet. Under 1946 anordnar 

SMU ett ungdomsmöte.127 Borlänge tidning rapporterar att SMF anordnade den 24/9 en före-

läsning med musik. Temat för kvällen var ”de tio spetälska” och handlade om Guds godhet 

och vår tacksamhet.128 1948 hölls en aktivitet för SMU som går under namnet ungdomens 

fälttåg, dock finns inte närmare detaljer mer än att det pågick mellan 10-16/10, utöver detta 

beslöt församlingen att anordna läsecirklar.129 Det finns en notis i protokollen är intressant, 

det står att SMU inte ska hålla några lördagsmöten om någon annan församlings ungdoms-

grupp håller möten.130 Notisen i sig är inte värst intressant men den antyder att lördagsmöten 

hölls i vanliga fall, dessa omnämns inte i några protokoll. Under 1949 inbjuds SMU till ett tal 

med titeln ”Kristen ungdom”.131  

 

Den enda notis som finns om aktivitet vintertid var att 1947 fick SMU en inbjudan till en 

själavinnande konferens i Falun mellan 17/1 och 18/1.132 Det finns dock inga närmare detaljer 

om övriga deltagare eller konferensens syfte mer än att vara själavinnande.  
 
 
 

                                                 
126 SMU mötesprotokoll, 9/9 1950. 
127 SMU mötesprotokoll, 28/9 1946. 
128 Borlänge Tidning, 24/9 1946. 
129 SMU mötesprotokoll, 2/10 1948. 
130 SMU mötesprotokoll, 2/10 1948. 
131 SMU mötesprotokoll, 10/9 1949. 
132 SMU mötesprotokoll, 15/12 1947. 
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Externa uppbyggande aktiviteter inom SMU 
 

I detta avsnitt kommer de aktiviteter som främst riktade sig mot personer utanför försam-

lingen. Aktiviteterna kan mycket väl ha varit uppbyggande för medlemmarna eftersom de fick 

möjlighet att sprida sitt budskap till andra och frälsa sina medmänniskor. Då det är så få akti-

viteter som förekommer så därför presenteras dessa säsongvis för att eventuellt kunna se 

mönster i verksamheten trots att få aktiviteter förekommer. 

  

Före andra världskriget 1930-1938 

Innan presentationen av materialet börjar bör man notera att mellan 1935 och 1938 beskrivs 

ingen extern aktivitet förutom anordnandet av de gamlas dag. De gamlas dag innebar att man 

samlade ihop ortens äldre och bjöd på kaffe vid sommarhemmet.133  

 

Under vårarna 1930-1938 finns det två aktiviteter noterade i protokollen. Mars 1930 anordna-

des ett gemensamt möte med övriga samfund, vilka nämn inte. Medlemmarna fattar ett beslut 

som inte protokollförs om mötet ska vara offentligt eller enskilt.134 Det finns dock inte någon 

notis om vad mötet skulle handla om bara att det skulle äga rum. 

 

Mars 1932 anordnas nästa utåt riktade aktivitet, SMU beslutar att anordna ett offentligt möte i 

missionskyrkan den sista april samt att anordna aftonunderhållning till förmån för arbetslösa 

och hjälpbehövande lördagen 2/4.135

 

Under somrarna den här perioden finns det bara en aktivitet som riktar sig utåt. Aktiviteten 

som förekommer under samtliga perioder benämns i protokollen som de gamlas dag.136

 

Den enda aktivitet som finns noterad under hösten är förekom 1930. I september tas det beslut 

om anordnandet av möten på söndagkvällar vilka skulle vara dels enskilda dels offentliga, 

                                                 
133 SMU mötesprotokoll, 22/6 1930, 21/6 1931, 21/5 1932, 21/5 1933, 27/5 1934, Okänt datum troligen maj 
1935, 17/6 1936, 16/6 1937, 29/5 1938. 
134 SMU mötesprotokoll, 23/3 1930. 
135 SMU mötesprotokoll, 28/3 1932. 
136 SMU mötesprotokoll, 22/6 1930, 21/6 1931, 21/5 1932, 21/5 1933, 27/5 1934, Okänt datum troligen maj 
1935, 17/6 1936, 16/6 1937, 29/5 1938.  
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mötena hade sin början den 5/10 samma år. Speciellt poängterades det att mötet den 26 okto-

ber var offentligt.137 Det finns inga notiser om vad dessa möten skulle handla.  

 

Vintern är den säsong som flest utåtriktade aktivitet finns noterade om man bortser från de 

gamlas dag. Det finns dock ingen aktivitet som återkommer med sådan regelbundenhet som 

de gamlas dag. I november 1931 fattas det beslut om att bjuda de dövstumma på kaffe lörda-

gen den 19/12, de SMU medlemmar som var med i den sociala kommittén hade som uppdrag 

att hjälpa de dövstumma på platsen.138 Senare under året tas det ett beslut om att anordna en 

nyårsfest och då igen bjuda de dövstumma på kaffe.139 Under 1933 anordnade SMU en afton-

underhållning söndagen den 17/12 till förmån för hjälpbehövande.140  

 

1934 fattas det ett beslut om anordnandet av en Luciafest söndagen den 16/12.141 Under 

november månad samma år beslutas det också om SMU:s årshögtid det kommande året, mötet 

skulle börja med en offentlig kaffefest.142  

 
Under andra världskriget 1939-1945 

Under 1941 finns det inte någon utåtriktad aktivitet noterad förutom de gamlas dag under 

sommaren. 

 

Våren är den säsong som under denna period innehåller flesta aktiviteter men ingen aktivitet 

är återkommande på samma vis som de gamlas dag. Det finns dock någon form av utåt riktad 

aktivitet under alla år på våren men aktiviteterna skiljer sig från varandra.  

 

Under april månad 1939 fattas ett beslut om att anordna ett offentligt möte söndagen 23/4 

1939.143 Borlänge tidning rapporterar 22/4 1939 att SMF höll ett offentligt möte där 

ungdomssekreteraren predikade. Det förekom också solosång samt strängmusik.144    

 

                                                 
137 SMU mötesprotokoll, 21/9 1930. 
138 SMU mötesprotokoll, 22/11 1931. 
139 SMU mötesprotokoll, 20/12 1931. 
140 SMU mötesprotokoll, 26/11 1933. 
141 SMU mötesprotokoll, 28/10 1934.  
142 SMU mötesprotokoll, 11/11 1934. 
143 SMU mötesprotokoll, 16/4 1939. 
144 Borlänge Tidning, 22/4 1939. 
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Följande år, 1940, anordnar SMU samkväm med militärer under maj månad.145 Senare under 

året anordnas samkväm för en avdelning militärer på Rommehed.146Under 1942 fattas det ett 

beslut om att SMU ska organisera grupper som besöker hjälpbehövande och gamla.147

      

Under 1943 anordnas av ett offentligt möte på Marie bebådelse dag. 148 Det finns ingen notis i 

protokollen om vad mötet handlade om. Under 1944, endast en notis förutom anordnandet av 

ett offentligt vittnesbördsmöte med sång den 20 maj.149

 

En aktivitet som inte anordnas av SMU finns antecknad 1945 men SMU deltar i junior-

avdelningens offentliga filmafton.150 Visserligen är inte junioravdelningen SMU men en del 

av organisationen och aktiviteten har ett klart utåt riktat fokus.  

 

Precis som under somrar i tidigare avsnitt har en aktivitet med klar utåtriktad prägel före-

kommit varje år. SMU har varje år i denna period anordnat de gamlas dag med lite olika da-

tum varje år.151

 

Den enda aktivitet som är utåtriktad som finns noterad under den här perioden sker 1941. Un-

der året anordnas den 20 en okänd månad ett offentligt möte kl. 20, till detta möte hade SMU 

beställt hem affischer för en kampanj som gick under namnet riksoffensiven.152 Inga närmare 

detaljer finns dock beskrivna om vad riksoffensiven hade som syfte.  

 

I likhet med höstarna under denna period finns det bara en aktivitet noterad. I november 1940 

anordnas ett offentligt ungdomsmöte med rubriken ”Kristus ger andlig styrka” där SMU är 

med och medverkar, det står inte vilka de övriga deltagarna är.153 I Borlänge tidning rapporte-

rar man om ett stort ungdomsmöte under parollen ”ungdomen kommer”.154 Nedan följer två 

citat ur rapporteringen.  

 

                                                 
145 SMU mötesprotokoll, 5/5 1940. 
146 SMU mötesprotokoll, 15/9 1940. 
147 SMU mötesprotokoll, 16/5 1942. 
148 SMU mötesprotokoll, 6/3 1943. 
149 SMU mötesprotokoll, 13/3 1944. 
150 SMU mötesprotokoll, 20/1 1945. 
151 SMU mötesprotokoll, 21/5 1939, 8/6 1940, 18/6 1941, 16/5 1942, 29/5 1943, 5/7 1944, 18/7 1945. 
152 SMU mötesprotokoll, 22/9 1942. 
153 SMU mötesprotokoll, 3/11 1940. 
154 Borlänge Tidning 16/11 1940. 
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Talaren antydde mötets karaktär och påpekade att den kristna ungdomen kommer att möta tidens 

nöd och synd med vittnesbörd om hur de själva mött Kristus, honom som förmår ingripa i livets 

alla förhållanden. 

 

Talarna, tolv till antalet, skildrade upplevelsen av Kristus som en livets verklighet till frälsning 

och hjälp i faror, sjukdom och livets kamp. De olika talen bekräftade att livets allvarsfrågor rör 

sig redan i barnasinnet, och att barndomstiden ofta blir avgörande för den kommande livsrikt-

ningen. 

 

Citaten ger både en bild av hur en reporter såg på världen och den framväxande ungdomen i 

allmänhet samt ungdomarna inom SMU 1940. Det är också troligt att de som läste tidningen 

inte hade åsikter som var långt ifrån artikelförfattaren. 

  

Efter andra världskriget 1946-1950    

Under vårarna finns det bara en noterad aktivitet och det är under 1947. Det anordnas ett par 

offentliga möten. Det första av de offentliga mötena anordnas i samband med att SMU 

genomför sin årliga invigning av föreningens sommarhem, några närmare detaljer finns dock 

inte beskrivna.155

 

Den enda aktiviteten som finns noterad under somrarna är de gamlas dag och den anordnades 

också under den här perioden av SMU varje sommar.156

 

Under höstarna finns några fler aktiviteter noterade. Under 1946 anordnas i september och det 

rör sig då om anordnandet av ett offentlig föredrag, men inget nämns om föredragets innehåll. 

Utöver beslutet om det offentliga föredraget fattas det ett beslut om ett offentligt möte med 

bibelstudium under 1946.157 Först den 1/10 1946 finns det någon notis i Borlänge tidning om 

ett kommande möte. I notisen står det att det sa anordnas predikan på lördag kvällen med fort-

sättning under söndagen. På söndagskvällen anordnas också ett ungdomsmöte.158 Den tredje 

aktiviteten är att SMU beslutar att i september 1949 bjuda stadens dövstumma på kaffe.159  

 

Vintrarna har i likhet med höstarna fler noterade aktiviteter som är utåtriktade. I januari 1946 

finns det en notis om att SMU hade för avsikt att besöka ett flyktingläger, men det står inget 
                                                 
155 SMU mötesprotokoll, 9/5 1947. 
156 SMU mötesprotokoll, 11/5 1946, 9/5 1947, 12/1 1948, 21/5 1949, 27/5 1950. 
157 SMU mötesprotokoll, 28/9 1946. 
158 Borlänge Tidning, 1/10 1946. 
159 SMU mötesprotokoll, 10/9 1949. 
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om vad som var syftet med denna utflykt.160 Senare under samma månad beslutar SMU att 

föreningen ska besöka Gyllehemmet och de gamla som bor där.161 Igen nämns dock inget 

närmare syfte med besöket.  

 

I november 1947 anordnas en offentlig inbjudningsfest där både juniorer och icke troende är 

inbjudna. Ett beslut fattas också om ytterligare ett offentligt möte men inga detaljer be-

skrivs.162  

 

Året därpå, 1948, fattas det i januari ett beslut om ett offentligt möte men precis som tidigare 

finns det inga detaljer.163 Detta är den enda offentliga aktivitet som anordnas under året. 

                                                 
160 SMU mötesprotokoll, 6/1 1946. 
161 SMU mötesprotokoll, 26/1 1946. 
162 SMU mötesprotokoll, 13/9 1947. 
163 SMU mötesprotokoll, 21/1 1948. 
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Sammanfattande diskussion 
För att underlätta läsningen av detta kapitel repeteras syftet med uppsatsen och frågeställning-

arna. 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka SMF ungdom under en period för att se hur 

händelser inom SMF i Sverige, det omgivande samhället samt världen påverkade arbetet i 

församlingen. För att konkretisera syftet kommer följande frågeställningar att användas. 

• Vilken påverkan hade debatten om ungdomens förfall verksamheten inom SMU? 

• Vilken påverkan hade kriget på verksamheten inom SMU? 

• Vilken påverkan hade bibelsynsfrågan på verksamheten inom SMU? 

• Vilken påverkan hade depressionen på verksamheten inom SMU? 

• Vilken påverkan hade sekulariseringen på verksamheten inom SMU? 

 

Den huvudsakliga delen av SMU organiserade aktiviteter riktade sig emot de egna medlem-

marna. Före andra världskriget finns det få regelbundet återkommande religiösa aktiviteter 

som finns omnämnda i protokollen. Den enda aktiviteten som återkommer regelbundet är 

sången, bön eller bibelläsningen som är på månadsmötena. I övrigt är de religiösa aktivite-

terna sporadiska. De aktiviteter som förekommer är med någorlunda regelbundenhet är ung-

domens bönevecka på våren. Det finns också något enstaka tillfälle av bibelstudier eller 

vittnesbördsmöten.  

 

Något som är mycket mer förekommande är firandet eller samkväm av olika högtider. SMU 

anordnar firande vid påsk, Kristi himmelsfärdsdag, midsommar, jul och nyår. Firandet eller 

aktiviteten anordnas vid de aktuella tidpunkterna med undantag för jul som vanligtvis firades i 

närheten av julafton. I firandet av olika högtider fanns troligtvis olika religiösa inslag men de 

religiösa aktiviteterna var inte det enda som förekom.   

 

I övrigt anordnade SMU samkväm vid olika tillfällen utan att någon speciell högtid inträffade 

vid samma tillfälle. Tydligast är detta under sommaren då aktiviteter i sommarhemmet van-

ligtvis genomfördes varje onsdag, lördag och söndag.  

 

Den utåtriktade verksamheten var sporadisk under perioden före kriget. Det enda som åter-

kom varenda sommar var anordnandet av de gamlas dag, en aktivitet som handlade om att 
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man samlade ihop gamla människor och bjöd dem på kaffe. Mellan 1931 och 1933 förekom 

det ovanligt många utåtriktade aktiviteter. SMU hjälper de dövstumma i trakten med att an-

ordna lite samkväm för dem. Utöver detta anordnar SMU också olika former av insamlingar 

till hjälp behövande, exempelvis anordnas en underhållningsafton med insamling till hjälp 

behövande.  

 

Under våren 1937 fick medlemmarna i SMU lyssna på ett allvarligt anförande om några av 

behoven i ungdomsrörelsen. Bland annat handlade föreläsningen om att ungdomen blev 

tvungna att ta frälsningsfrågan mer på allvar och stödja kamrater som vacklade i sin tro samt 

att vinna fler själar till tron.  

 

Under andra världskriget förekom det få religiösa aktiviteter fram till 1942. Samkväm i olika 

former och högtidsfirande förekom dock. Men under våren 1942 reser någon inom SMU krav 

på att SMU ska ägna sig åt mer religiösa aktiviteter som exempelvis bibelstudier. Förslaget 

bifalles och därefter ökar de religiösa aktiviteterna. Både under vårarna och höstarna därefter 

anordnas någon form av studieverksamhet, vanligtvis bibelstudier. Ungdomens bönevecka 

återkommer under vårarna.  

 

Hur kan det komma sig att detta krav på mer religiösa aktiviteter kommer och bifalles vid 

denna tidpunkt. Det finns tre faktorer som presenterats tidigare, bibelsynsfrågan, kriget och 

debatten om ungdomens förfall. Nu har visserligen uppsatsen inte för avsikt att studera påver-

kan av bibelsynsfrågan inom SMU i Borlänge. Likväl är bibelsynsfrågan en del av bakgrun-

den som man måste ha för SMU och SMF vid den här tiden. Beslutet att öka på bibelstudierna 

kan dock inte ses som ett steg i någon riktning i bibelsynsfrågan. 

 

Kriget kan vara en faktor som får bibelstudierna att ta fart. I inledningen nämndes att vuxen-

världens kontroll av ungdomen ökar i tider av oro. Stämmer detta påstående kan bibel-

studierna vara en del av att försäkra sig om att ungdomen kommer på rätt väg. Det är trots allt 

möjligt att känslan av världens undergång kan ha varit ganska påtaglig mitt under andra 

världskriget. För en samtida betraktare med en traditionell bibelsyn kan den liberala teologin 

och det allmänna moraliska förfallet stärkt tron om världens snara undergång. 

 

Ökningen av de religiösa aktiviteterna kan också ha varit en reaktion på debatten om 

dansbaneeländet. Det är troligt att den som kom med förslaget hade sett dansbaneeländet i 
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lokalsamhället och beslutat sig för att göra något. Studier av Bibeln kan ha setts som ett sätt 

att ge ungdomen inom SMU goda moraliska exempel. Därmed skulle ett moraliskt förfall hos 

dessa ungdomar hindras. 

 

Att någon av dessa faktorer var den enda som gjorde att bibelstudier kändes mer angelägna. 

Troligtvis har både debatten om ungdomens förfall och kriget påverkat samtliga inblandade. 

Det går också att spekulera hur ökningen av bibelstudierna påverkade medlemsantalet. För de 

personer som såg SMU som en social inrättning där man hittade en lämplig maka/make lär en 

ökning av bibelstudier te sig lagom lockande. Eftersom medlemsantalet i SMU Borlänge 

sjunker förhållandevis lite under kriget är det inte så troligt att ökningen i bibelstudier påver-

kat medlemmarnas förhållning till SMU.        

 

Borlänge tidning rapporterade 1940 om SMU offentliga möte ”ungdomen kommer”. Repor-

tern skildrade tolv talare som talade om hur Kristus hade fått dem att hitta rätt väg i livet. Re-

portern kommenterade hur viktig valen i barndomen var för det kommande livet samt att ta-

larna hade haft avgörande hjälp av Kristus. 1946 rapporteras det återigen om ett offentligt 

möte där SMU deltar. Temat för föreläsningen är ”Guds godhet och vår tacksamhet”. 

 

Det kan mycket väl vara en tillfällighet att dessa två möten hade det innehåll som presente-

rats. Trots det är det intressant att relatera de offentlig mötenas innehåll till situationen som de 

utspelar sig i. Debatten om dansbaneeländet har inte börjat 1940 men är överspelad 1946. 

Andra världskriget är avslutat 1946 men 1940 invaderades Norge och kriget hade bara börjat. 

1940 kan det ha upplevts mer behövligt att presentera goda exempel för det uppväxande 

släktet medan 1946 kunde man tacka Herren för att alla levde och världen inte hade gått un-

der. Dessa spekulationer är långt dragna på tunt material men det är om inte annat en intres-

sant tillfällighet.    

 

Vilken inverkan hade då kriget och debatten om ungdomens förfall inom SMU i Borlänge. De 

effekter som har blivit synliga i materialet är förhållandevis små. Det enda som är direkt 

präglat av kriget är att SMU anordnade samkväm för soldater på Rommehed. I övrigt kan vi 

bara anta att kriget var en bidragande faktor till att omfattningen av bibelstudierna ökade och 

att man presenterade goda ungdomar på ett offentligt möte 1940. 
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Debatten om ungdomens förfall hade också mycket liten påverkan på verksamheten inom 

SMU. Det är ytterst fåarrangemang som verkar påverkade av debatten om ungdomens förfall. 

Igen kan ökningen av bibelstudier nämnas som en effekt av dansbaneeländet. De två breven 

som inkom till SMF kan också styrka att det fanns ett behov av att styra ungdomarna i rätt 

riktning, det vill säga bort från tidens omoral.  

 

Hela undersökningsperioden är präglad av ekonomisk depression och krig. Samtidigt pågår 

det en häftig debatt i Sverige om ungdomens omoral. Inom SMF pågå det en konflikt om hur 

Bibeln skall läsas. Trots dessa orosmoment och konflikter verkar SMU i Borlänge i stort sett 

oberörda av de omgivande konflikterna. Hur kommer det sig då att SMU verkar vara så lite 

påverkade av den omgivande världen?  

 

Är det möjligt att konflikten kring bibelsynsfrågan gör centralförbundet oförmöget att agera 

och därför gör att SMU i Borlänge inte missionerar mot ungdomen. Bibelsynsfrågan var dock 

inte lika aktuell under hela perioden och även om den skulle ha gjort det centrala styret oför-

möget att agera borde lokala förmågor ha kunna arbetat för att få ungdomarna i rätt riktning. 

 

Det förefaller troligt att ungdomarna inom SMU ansåg vara säkrade. Eftersom de var aktiva 

medlemmar i SMU fick de den goda moralen genom sång och bön. Samtidigt var de inte på 

några festligheter som kunde föra dem i fördärvet. SMU anordnade trots allt högtidsfirande 

och samkväm för sina medlemmar. Ökningen av bibelstudierna och andra religiösa aktiviteter 

kan dock ses som ett tecken på att någon eller några ansågs att medlemmarna behövde mer av 

den rätta moralen. 

 

Om man inom SMU och SMF i Borlänge ansåg att medlemmarna inom SMU var god ung-

dom, obefläckad av tidens omoral. Varför missionerade man inte mot den ungdom som var 

utanför SMU? Svaret på den frågan får vi nog inte veta. Det är möjligt att man ansåg det vara 

fullt tillräckligt att ägna sig åt sina egna medlemmar eller att man försökte få med andra ung-

domar på olika festligheter och på så vis få in dem i SMU. Vi vet också att enligt års-

berättelserna ansågs inte ungdomen det största hotet utan okristna i allmänhet. Oavsett orsa-

ken till varför man inte ägnade omvärlden mer uppmärksamhet måste ungdomarna inom 

SMU ansetts redan ha god moral.   
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 Bilaga 1 Stadgar för SMU 
Stadgar för SMU från 1925 var i bruk till 1970. 
§1 Föreningens namn är Stora Tuna Missionsförsamling Ungdom och utgör en                       
sammanslutning av på Kristus troende unga. 
§2  Föreningens ändamål är att verka för: 

1. Medlemmarna inbördes uppbyggelse  
2. Ungdomens vinnande för Kristus 
3. Att på alla sätt stödja Stora Tuna Missionsförsamling i dess verksamhet 

§3 Mom. 1. Inträde i föreningen äger var som en som i ord och vandel visar sig vilja främja 
föreningens ändamål och är i ålder 15-40år. 
     Mom. 2. Ansökan om inträde görs till ledaren för den krets den sökande kommer att till-
höra och tillkommer det kretsen att vitsorda inträdesansökan.  
     Mom. 3. Kretsledaren åligger att skriftligt inlämna den sökandes anmälan. Inträde beviljas 
vid föreningens ordinarie sammanträden. 
      Mom. 4. Om någon genom sin vandel anses ovärdig medlemskap i föreningen, må den-
samma ur föreningen på ett av dess ordinarie möten, om ej varning har åsyftad verkan. 
§4 Medlem erlägger en frivillig årsavgift vid motagandet av årets medlemskort. 
§5 Föreningen indelas i kretsar med varsin kretsledare, vilken åligger att: 

1. minst en gång i månaden anordna kretsmöten. 
2. årligen till kretsens medlemmar utdela medlemskort och därvid uppbära o till kassa-

förvaltaren redovisa medlemmarnas årsavgifter.  
§6 Föreningen angelägenheter handhavas av en styrelse bestående av 7 personer. 
§7 Styrelsevalet förätas vid årsmötet för en år i sänder genom sluten omröstning och tillgår 
sålunda: 

1. Föreningen väljer först ordförande vilken också skallvara styrelsens ordförande och 
därefter väljes övriga styrelse ledamöter och två styrelsesuppleanter. 

2. Valet av styrelse skall underställas församlingens prövning och sanktion. 
3. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassör.  

§8 Styrelsen åligger att planlägga och leda föreningens verksamhet samt handhava förening-
ens ekonomiska förvaltning för vilken styrelsen är gemensamt ansvarig. För beslut fattade 
inom styrelsen måste minst fyra ledamöter vara närvarande. 
§9 Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår och revideras av två av föreningen valda 
revisorer. Avskrift av års- och revisorsberättelserna överlämnas till församlingen. 
§10 Årsmötet hålles i Missionskyrkan trettondagshelgen, månadsmöten på tid som föreningen 
själv bestämmer. 
§11 Vid årsmötet förekommer: 

1. Föredragning av års & revisionsberättelserna 
2. Beslut om ansvarighet för styrelsen 
3. Val av styrelse och suppleanter jämte revisorer.  
4. Val av övriga kommittéer 
5. Bestämmande om anslag 
6. Val av kretsledare 
7. Val av ombud till SMU och DAU konferenser 
8. Behandling av övriga ärende som enligt föreningens prövning bör förekomma.      

§12 Förslag till stadgeändring skola skriftligen inlämnas till styrelsen minst en månad före 
årsmötet och på förslag av den samma framläggas på årsmötet. För förslags antagande fodras 
minst 2/3 av de vid årsmötet avgivna rösterna samt att församlingens styrelse gillar beslutet. 
§13 Upplöses föreningen tillfaller dess tillgångar Stora Tuna missionsförening. 
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