Frikyrkorörelserna i Finnerödja
Den svenska frikyrkorörelsen har växt fram ur väckelserörelser som uppstått på olika håll i
världen. Baptismen har sitt ursprung i England. Den första egentliga baptistförsamlingen
grundades dock i Holland 1607 men av en engelsman, John Smyth. Metodismen uppkom på
1700-talet i England. Upprinnelsen till rörelsen var de stora sociala problemen som rådde under den tidiga industrialismen där. Den svenska pingströrelsen har sitt ursprung i John Wesleys helgeselära som uppstod i Nordamerika under 1860-talet. 1906 sändes svensk-amerikanen Andrew G Johnson ut som missionär från USA och kom att hamna i sin forna hemstad
Skövde. Genom sina resor runt om i Sverige spred Johnson väckelsen. Enligt uppslagsverket
NE är en frikyrka ett kristet trossamfund, baserat på frivillig anslutning till församlingen genom personlig bekännelse.

Roparna

Den första lekmannapredikan hölls i Slättsbol 1841. Okänd fotograf.
Den spontana och oorganiserade roparrörelsen startade i Småland i slutet på 1830-talet. Det
var en rörelse utan dokument och protokoll. En rörelse av fattigfolket, med fattigfolket och för
fattigfolket. Rörelsen blev mycket omdiskuterad inte minst på grund av den så kallade ”predikosjukan”. Roparna började skaka och fick konvulsioner innan de föll till marken. Där låg de
sedan till synes livlösa en stund innan de började predika om de syner de sett. Predikningarna
var skoningslösa och manade till bättring vad gällde rusdrycker, svordomar, dans och prydnader på kläderna. Utmärkande för roparrörelsen var att anhängarna oftast var unga personer,
många var kvinnor. Det sägs att kvinnorna under ett möte skaffade fram saxar och klippte bort
fransarna på sina sjalar. Roparna gick många gånger till attack mot rådande samhällsnormer,
som männens drickande. Vid den här tiden drack man 46 liter sprit per person och år. Det kan
jämföras med ca 10 liter i början på 2000-talet. Rörelsen var också de fattigas kamp mot kyr-

kan och överheten. Roparkvinnorna blev ofta betraktade som sinnessjuka och många kördes
iväg hemifrån. Det var inte ovanligt att de fängslades och förföljdes av myndigheterna. I slutet
på 1840-talet började de ”väckta” eller ”läsarna”, som de också kallades, att organisera sig i
alltmer ordnade former. En ny folkrörelse började se dagens ljus – den frireligiösa. Roparrörelsen var inte bara början på frikyrkorörelsen utan också ett första frö till både nykterhetsoch arbetarrörelsen i Sverige.
Roparrörelsen fick fäste i Finnerödjatrakten i början på 1840-talet och det var många som anslöt sig till läran. Den första lekmannapredikan i trakten hölls förmodligen i Slättsbol (numera
Slottsbol) 1841. Vid midsommartid 1843 hölls ett stort utomhusmöte i Slättsbol och det kom
folk gåendes från hela Tiveden. Flera tusen människor stod på ängarna runt gården. Bland de
som ropade fanns Adam Smedberg från Hova och snickaren Olof Bergström. På plats fanns
även prästen Johan Frigell från Finnerödja och prosten P O Carlander från Hova. Det var förbjudet att hålla religiösa möten utan en prästs ledning men trots detta ingrep inte prästerna. I
stället lär de ha fällt kommentarer som att Smedberg hade predikat på ett korrekt sätt och att
innehållet i Smedbergs ropning var rätt.

Roparstenarna i närheten av Högsåsen utanför Finnerödja. Foto Per Svensson.

Roparrörelsen behöll sitt grepp om folket i Närke och Tivedstrakten betydligt längre än på
många andra håll i landet. Den förre kyrkvärden Anders Johansson berättade 1944 om ett tumult som skedde i Björkmarken någon gång i slutet på 1850-talet. Upprinnelsen var ett religiöst möte som anordnats av roparna och vid det tillfället predikade Johannes på Mon. Finnerödjas dåvarande präst Olov Söderlund och ”herrarna på Skagersholm” fick kännedom om
mötet och begav sig dit för att försöka förhindra det. De åberopade konventikelplakatet från
1726 enligt vilket det var förbjudet att hålla frireligiösa möten. Kyrkoherde Söderlund var inte
lika tolerant som sin föregångare Johan Frigell utan försökte stoppa mötet. Resultatet av ingripandet lät inte vänta på sig och ett veritabelt slagsmål utbröt där också olika tillhyggen användes. Några av Tivedsborna försökte skydda sin präst som var hotad till liv och lem. Så
småningom återställdes lugnet men om det påbörjade mötet kunde fortsätta finns det inga
uppgifter om.

Vid Högsåsen utanför Finnerödja finns denna information om roparrörelsen uppsatt.
Efter det att konventikelplakatet upphävdes 1858 började det fria missionerandet nå allt större
framgångar. Nu kunde ingen längre förbjuda bönemöten och predikningar.

Missionsförsamlingen bildas
Det var på Gustaf Olssons gård i Slottsbol som den första lekmannapredikan hölls 1841 och
det är i dessa trakter runt Slottsbol och Finnefallet som missionsförsamlingen har sin upprinnelse. Finnerödja missionsförsamling är Finnerödjas äldsta frikyrkliga sammanslutning.
Svenska Missionsförbundet bildades 1878 men redan året innan hade en församling bildats
inom Finnerödja socken. En av dem som hjälpte till vid starten var den riksbekante predikanten J. Erixon från Råda. Han blev sedermera distriktsföreståndare inom Missionsförsamlingen. Erixon tog initiativ till den fria nattvardsgången och till lekmannadopet. Det sågs
inte med blida ögon av dåtidens präster att lekmän utdelade nattvarden eller döpte barn utanför kyrkans hank och stör. 1879 blev Erixon stämd till häradsrätten, efter att ha döpt ett barn i
Finnefallet, och dömd att böta 300 kr. Han överklagade till hovrätten som frikände honom.
Efter frikännandet kunde predikant Erixon fortsätta att utdela nattvard och döpa barn utan
rättsliga påföljder.
Det formella bildandet av Finnerödja Missionsförening, som den hette från början, skedde den
16 augusti 1877 hos Erik Eriksson i Blackerud. Vi detta första möte anslöt sig 12 personer
men antalet medlemmar ökade snabbt och innan årets slut hade församlingen ett hundratal
medlemmar. 1921 ändrades namnet till Finnerödja Missionsförsamling. Församlingens ledande män vid starten var Alexander Andersson, Finnefallet, Erik Eriksson, Blackerud och K. F.
Pettersson, Bråten. De hade blivit omvända redan 1858 och de närmaste åren därefter var det
många som lät omvända sig. Från början av 1860-talet bedrevs en hel del verksamhet bland
de omvända, inte minst bland kvinnorna. De gick hem till varandra för att spinna och väva
och alstren såldes sedan på auktioner runt om i socknen. Även männen bidrog med alster i
form av olika slöjdarbeten, som stolar och ämbar, till auktionerna. Dessa arbetsmöten var
föregångare till senare tiders syföreningar. Pengarna användes till att bygga nya missionshus.
En diger bok med auktionsprotokoll från 1867 – 1877 vittnar om detta. Den första missionsförsäljningen som finns bokförd hölls den 15 juni 1867 i Finnefallet och inbringade 104:30 kr.

Två av de ledande männen inom den nybildade missionsföreningen i Finnerödja.
Eftersom det var långt mellan gårdarna i socknen delades verksamheten upp i kretsar, som var
och en skötte sin egen bokföring. Förutom i Finnefallet så fanns det år 1927 kretsar i Mosselund, Barrud, Bäckedalen, Kvarntorp, Paradistorg och Falla. Innan missionshusen byggdes
höll man till i hemmen eller i särskilt inredda bönesalar. Hos Gustaf Olsson i Slottsbol inreddes en bönesal på övervåningen i bostadshuset 1880.

Missionsförsamlingens styrelse 1927. K. Olsson v. sekr., G.M. Fredberg v. ordf., Filip Andersson ordf., Aron Eriksson kassör, Johan Carlsson sekr. och Emil Johansson. I ovalen uppe
till höger Henning Johansson suppl.

Finnefallets missionshus

Tidig bild från Finnefallets missionshus. Okänd fotograf.
Före 1877 fanns det en nattvardsförening i Finnefallet och det är den som är upprinnelsen till
att missionsförsamlingen bildades. Finnefallets missionshus byggdes 1880 och innehöll 2
samlingslokaler som sammanlagt rymde 200 personer. K.F. Pettersson, som var med från
starten, hade tolv barn och de medverkade flitigt vid mötena i Finnefallet med sång och musik. Dottern Hanna lär ha varit den första som lärde sig spela gitarr i församlingen.

Finnefallets missionshus har fått en veranda med snickarglädje. Okänd fotograf.

Söndagsskola i Finnefallet 1940. Okänd fotograf.

Finnefallets missionshus 1964. Foto Arne Sjöstedt.

Finnefallets missionshus.

Ett övergivet missionshus. Foto Per Svensson 2016.

Mosselunds missionshus
Mosselunds missionshus, som är det äldsta inom socknen, började byggas hösten 1876. Det
var byggmästare Karl Magnusson från Lyrestad som höll i arbetet. Från början var det tänkt
att huset skulle byggas i trä men eftersom det fanns mycket sten på platsen använde man det
som byggnadsmaterial och kapellet fick 70 cm tjocka stenväggar. Arbetet var mycket tungt
och när man kom upp i höjd med fönstren var man nära att ge upp. Man bestämde sig då för
att fortsätta bygget med timmer istället.

Mosselunds missionshus. Okänd fotograf.

Gudstjänstlokalen invigdes 1877 men redan året innan hölls den första julottan där trots att det
saknades både golv och innertak. År 1977 hölls en gudstjänst i lokalen för att högtidlighålla
100-årsminnet av kapellets tillkomst.

Bäckedalens missionskrets
Det frireligiösa arbetet i Bäckedalen daterar sig från tiden när roparna höll till i Långsbråten.
Omkring 1877 verkade predikanten Erixon i Råda i trakten och många blev omvända. Det
blev starten till missionskretsen i Bäckedalen. Eftersom det aldrig har funnits något missionshus på platsen hölls mötena i hemmen eller i Bäckedalens skola.

Barruds missionshus
Missionsverksamheten i Barrud daterar sig från 1867 då en 19-årig yngling blev omvänd. Så
småningom bildade några av de omvända en ”öresförening” för missionsverksamhet. Eftersom det var långt mellan gårdarna i de här trakterna delade man upp kretsen i två områden,
Barrud och Smedsbol. I Barrud byggde man ett missionshus som invigdes 1894 medan man i
Smedsbol höll till hemma hos familjen Johansson i deras stora hus. Missionshuset var i bruk
till slutet på 1950-talet. Under 1970-talet blev kapellet alltmer förfallet och något behövde göras för att förhindra en rivning. Den som tog initiativ till en upprustning var Gunnar Carlsson.
Sommaren 1979 satte han upp ett anslag där han uppmanade intresserade att komma till bönhuset för nu skulle en renovering komma till stånd. Uppslutningen blev stor och ett15-tal personer hjälptes åt med den utvändiga renoveringen. Året därpå var det dags för invändig uppsnyggning. Målet var att återställa det lilla missionshuset i så ursprungligt skick som möjligt.
Man efterlyste inventarier som hade tillhört kapellet och en del föremål kom tillrätta. Allt arbete skedde på frivillig väg och material skänktes från olika håll. 1981 var det dags för återinvigning. Under arbetets gång hade ett byalag bildats och det var byalaget som bjöd in missionskyrkan, baptisterna och svenska kyrkan till ett alliansmöte. Detta möte har sedan blivit
en tradition varje sommar.

Barruds missionshus. Okänd fotograf.

Dragspelare Oskar Sarwe tar emot med musik på trappen till kapellet. Okänd fotograf.

Barruds missionshus återinvigdes 1981. Okänd fotograf.

Barruds missionshus återinvigdes 1981. Okänd fotograf.

Barruds missionshus. Okänd fotograf.

Kvarntorps missionshus
Kvarntorps missionshus invigdes 1915. En av de drivande krafterna bakom bygget var Johan
Andersson i Dalen som sedan skötte vaktmästarsysslan i missionshuset under många år. Johan
Andersson var, trots sitt stora engagemang, aldrig medlem i missionsförsamlingen. 1957 gjordes en grundlig renovering av huset. Missionshuset såldes 1974.

Kvarntorps missionshus, äldre bild. Okänd fotograf.

Kvarntorps missionshus efter ombyggnad. Okänd fotograf.

Betania i Anderstorp och Falla missionshus

Betania i Anderstorp. Okänd fotograf.

Möte i Betania hemma hos predikant Widegren. Okänd fotograf.

Missionsförsamlingen bedrev verksamhet i Betaniakapellet i Anderstorp under flera decennier
men församlingen ägde aldrig huset. Det var H G Widegren som startade en insamling i mitten på 1880-talet för att få ihop pengar till en samlingslokal och samtidigt en bostad åt sig
själv. Huset stod klart 1888. Där bedrevs en mångsidig missionsverksamhet och huset stod
öppet för all slags religiös förkunnelse. På 1920-talet var Erik Eriksson i Grönelid föreståndare för Betaniakretsen. Under 1920-talet började huset förfalla i brist på underhåll och missionsvännerna i området beslöt att bygga ett nytt missionshus i Falla en dryg kilometer från
Anderstorp. Det stod färdigt 1927. Det innehöll två samlingslokaler med plats för 120 personer.

Missionshuset i Falla. Okänd fotograf.

Missionshuset vid Paradistorg
Verksamheten ute i de små missionshusen fungerade bra men man ville ändå ha ett missionshus, som var mer centralt placerat, där de olika kretsarna kunde träffas för gemensamma möten och andra aktiviteter. Valet föll på en nedlagd affärslokal vid Paradistorg. Ägare till huset
var skräddare Johan Alfred Gustavsson och han sålde affärslokalen till missionsförsamlingen
1890 för 275 kr. Som kuriosa kan nämnas att församlingen ägde de tre ytterväggarna i lokalen
medan den vägg som var gemensam med skrädderiet, som låg i andra delen av huset, ägdes av
skräddare Gustavsson.

Missionsförsamlingen ägde den vänstra delen av huset. Okänd fotograf.

Predikantbostad

Missionshuset

Missionshuset syns längst till vänster. Pastorn bodde i det stora huset längst till höger.
Missionsförsamlingen hyrde från 1919 en predikantbostad vid Paradistorg. Huset ägdes av
Charlotta Löfgren och förutom predikantens lägenhet fanns ytterligare ett par lägenheter samt
affärslokaler i huset. Omkring 1920 köpte missionsförsamlingen huset av Charlotta Löfgren.
Församlingen försökte sälja huset till Finnerödja kommun 1922, eftersom kommunen var i
behov av lokaler till ett ålderdomshem, men kommunen tackade nej. Våren 1947 såldes fa-

stigheten till några privatpersoner från Hova. De i sin tur sålde huset några månader senare
till Sveriges förenade trikåfabriker mera känt som Eiser.

Predikantbostaden låg till höger på andra våningen. I huset fanns också en syateljé.
Okänd fotograf.

I oktober 1951 beslutade Finnerödja kyrkofullmäktige att sälja ett markområde på 2500 kvm
vid Paradistorg till Finnerödja Missionsförsamling för 30 öre/kvm. Marken, som gränsade till
missionshuset, skulle användas för en utbyggnad av missionshuset. Planerna han dock aldrig
sättas i verket för några år senare beslöt missionsförsamlingen att bygga en helt ny missionskyrka med ett mer centralt läge i samhället. I en tidningsartikel i Örebro Kuriren från april
1956 står det ” nuvarande missionshus ger ett minst sagt dystert intryck. Längan vid Paradistorg fyller inte på något sätt de anspråk man vill ställa på en samlingslokal av kyrklig karaktär”. År 1957 höll missionsförsamlingen i Finnerödja sitt 80:e årsmöte och det skulle bli det
sista i den gamla lokalen vid Paradistorg.
Missionshuset vid Paradistorg har under årens lopp använts till många andra verksamheter parallellt med den frireligiösa. 1897 bildades NTO i den lokalen och föreningen hade sina möten
förlagda dit fram till 1911. När kommunalhuset med småskola i närbelägna Körningstorp
brann ner 1935 fick småskolan tillfälliga lokaler i missionshuset. Även kommunalfullmäktigesammanträdena liksom svenska kyrkans konfirmandundervisning blev husvilla vid branden
och fick flytta in i missionshuset. Kyrkostämman (efter 1942 kyrkofullmäktige) hade under
många år sina sammanträden i missionshuset. När den nya missionskyrkan stod klar 1957
avvecklades verksamheten vid Torget och 1960 sålde missionsförsamlingen huset till Hilding
Karlsson och Elsa Martinsson. De i sin tur hyrde ut lokalen till Eiser som använde den som
sysal i två år. Efter det fick Finnerödja IF hyra lokalen några år innan huset revs omkring
1970.

Det före detta missionshuset som det såg ut vintern 1969 innan det revs. Okänd fotograf.
Den 1 januari 1965 upphörde missionsförsamlingens kretsar efter att ha verkat ute i byarna i
nästan nittio år. Anledningen var att landsbygden avfolkades allt mer och det påverkade även
missionshusens verksamhet. Det blev färre personer som gick på mötena ute i byarna. I stället
koncentrerades verksamheten till den nya Missionskyrkan. De flesta av de gamla missionshusen har numera sålts till privatpersoner.

Missionskyrkan

Framsidan på missionskyrkan enligt en ritning.

Missionskyrkan invigdes 1957. Okänd fotograf.
Redan 1910 fanns det tankar på att bygga en kyrka eller ett nytt missionshus antingen i stationssamhället eller vid Torget men först i januari 1955 fattades ett beslut. Vid det här laget
var de gamla missionshusen nerslitna och inte särskilt ändamålsenliga. I september 1955 togs
det första spadtaget på tomten intill det nya industriområdet och den 24 november 1957 var
det dags för en pampig invigning. Förutom gudstjänstlokal och andra samlingslokaler rymde
kyrkan även en lägenhet för pastorsfamiljen på övervåningen. Tio år senare var det dags för
en tillbyggnad. De nya lokalerna skulle i första hand användas till ungdomsverksamhet.

Invigningsgudstjänst 1957. F.v. trädgårdsmästare Karl Erixon, Karl Dimberg, distriktsföreståndare Nils Engmyr, Axel Jansson, Eriksbacken, Alf Johansson, Olle Rickardsson,
Slottsbol. Foto Arne Sjöstedt.

Invigningsgudstjänst 1957. Foto Arne Sjöstedt.

Kören sjöng under invigningen 1957. Längst bak: Karl Rundkvist, Gunnar Persson, Gustav
Persson, Karl Johansson, Helmer Gustavsson, Olle Rickardsson. Mitten raden: Astrid Rundkvist, Ingrid Rundkvist, Rut Andersson, Sara Erixon, Gun Karlsson, Aina Erixon. Längst
fram: Majsan Persson, Ingrid Salén, Dessan Hultgren, Aina Karlsson, Maj-Lis, Rut Dimberg,
Astrid Granath, Ethel Hultgren, Irene Eriksson, Eivor Erixon. Foto Arne Sjöstedt.

1967 byggdes Missionskyrkan ut med en låg byggnad till höger. Okänd fotograf.

Lapp-Lisa besökte missionskyrkan 1966. Här tillsammans med Bengt och Henry Kindbom.
Foto Arne Sjöstedt.

Finnerödja Missionsförsamling firade sitt 100-årsjubileum i augusti 1977. Högtiden inleddes
med ett samkväm på lördagen där medlemmar, vänner till församlingen och pastorer som tidigare arbetat inom församlingen samlades under gemytliga former. Det gavs många tillbakablickar samtidigt som församlingen med pastor Bength Gustafsson i spetsen också fick ta
emot många lyckönskningar. Under söndagen hölls en förmiddagsgudstjänst och på eftermiddagen den stora jubileumsgudstjänsten med många medverkande.

Kören sjunger under 100-årsjubiléet 1977. Okänd fotograf.

Finnerödja missionsförsamlings 100-årsjubileum 1977. Nedre raden: Karl Dimberg, Bengt
Kindbom, Nils Engmyr, Bength Gustafsson, Alf Johansson. Övre raden: Vilhelm Karlsson,
Olle Skytt, Helge Gårdstam, Helmer Gustavsson. Okänd fotograf.

Syföreningen i Missionskyrkan 1961. Sittande: Anna Andersson, Elin Andersson, Hulda Olsson, Anna Johansson, Matilda och Sofia Jansson. Stående raden över: Ingeborg Olsson,
Karin Gustavsson, Edit Jakobsson, Maj Eriksson med sonen Per-Olov, Frida Sundström,
Naemi Svensson, Hilda Karlsson, Anna Moberg, Judit Eriksson, Emilia Pettersson, Linnéa
Dimberg. Översta raden: Vilhelm Karlsson (pastor), Ingrid Nordling, Ester Österberg,
Majsan Persson, Sara Erixon, Anna Olsson, Elin Johansson, Maina Karlsson (pastorns fru),
Astrid Andersson. Foto Arne Sjöstedt.

Söndagsskolor och Ungdomsverksamhet
Redan från starten bedrev missionsförsamlingen barn- och ungdomsverksamhet. I Mosselund
fanns det en jungfru- och ynglingaförening 1877. Under 1920-talet fanns det 6 ungdomsföreningar med sammanlagt ett hundratal deltagare. När missionskyrkan byggde ut 1967 fick den
omfattande ungdomsverksamheten nya ändamålsenliga lokaler.
Redan 1880 fanns det 4 söndagsskolor som bedrevs i missionsförsamlingens regi. Tidvis
fanns det en söndagsskola i varje krets. 1946 hölls söndagsskola i Finnefallet, Mosselund,
Paradistorg, Bäckedalen, Kvarntorp och i Torpstället. När kyrkan stod färdig flyttades söndagsskolorna efterhand dit.
I en tidningsnotis från Mariestads Länstidning kan man läsa om söndagsskolans julfest i
Kvarntorps missionshus annandag jul 1935. Programmet bestod av ”gemensam sång, sång
och läsning av barnen och tal till barnen av evangelist Ester Blom”. Efteråt bjöds på kaffe och
barnen fick påsar med gotter och jultidningar. Notisen avslutas med ”Den stora ungdomsskaran som var samlad uppförde sig som vanligt på ett mycket hedrande sätt”.

Stadgarna är från 1920.

Framsidan på en klassbok för
söndagsskolan vid Torget 1925.

Några av barnen som var inskrivna i missionsförsamlingens söndagsskola vid Torget 1925.
En av söndagsskollärarna var min farfar Per Sjöstedt. Det är han som fört noteringarna i
klassboken.

Söndagsskola vid Torget 1930. Okänd fotograf.

Söndagsskolegrupp vid Torget. Okänd fotograf.

Söndagsskoleavslutning i Missionskyrkan omkring 1960. Längst fram i öppningen står Elsbeth Andersson, Inga-Lill Sjöstedt och Aina Löfvenhaft. Foto Arne Sjöstedt.

Luciatåg i Missionskyrkan 1961. Fr. v. okänd, Elisabeth Germer, Lena Stenlund, Maria Höglind, Kerstin Svensson, lucia Anna Danielsson, Karin Martinsson, Anne-Marie Martinsson,
Helena Johansson, Margita Björnmyr, Birgitta Pettersson. Okänd fotograf.

Barnmötesvecka i Missionskyrkan i mars 1972. Okänd fotograf.

Några av missionskyrkans pastorer
Wilhelm Haglund
Nils Bondesson
Bernhard Carlsson
Helge Gårdstam
Axel Bermö
Alf Johansson
Otto Hägglund
Vilhelm Karlsson
Bengt Kindbom
Olle Skytt
Erland Karlsson
Bength Gustafsson
Jan Gustafsson
Anton Johansson
Bondesson pastor i 13 år

1919 - 1923
1924 - 1935
1936 -

1958 – 1962
1962 – 1966
1966 1971 - 1974 ev. tidigare
1974 2000 –

Finnerödja frikyrkoförsamling
Missionsförsamlingen hade då och då samarbete med både svenska kyrkan och baptistförsamlingen. Från 1999 fördjupades samarbetet med baptisterna då tre av månadens gudstjänster firades gemensamt. Man började föra en diskussion om att slå samman församlingarna. Det var
i grunden två livaktiga församlingar men där medelåldern var lite högre i Betel än i Missionskyrkan. Man kom fram till att de hade samma tro och att det kunde komma ut något gott av en
sammanslagning.

Tallstigskyrkan. Okänd fotograf.

År 2000 anställdes Jan Gustafsson som gemensam pastor för de båda kyrkorna. Det var tänkt
att sammanslagningen skulle ske då men det behövdes lite tid för att hitta en ny gemensam
plattform och att skriva nya stadgar. Den 1 februari 2003 bildades Finnerödja frikyrkoförsamling och de valde att samverka med evangeliska frikyrkan. Missionskyrkan, som ändrade
namn till Tallstigskyrkan, blev nu den nya församlingens kyrka. Betelkapellet lades ner ett år
senare.

Tallstigskyrkans stora sal 2016. Foto Gunn Sjöstedt.

Baptistförsamlingen
Historik
I mitten på 1800-talet fick baptismen fäste i Sverige och den första svenska baptistförsamlingen grundades utanför Frillesås i Halland 1848. De första åren blev baptisterna och andra
frikyrkoförsamlingar förföljda av svenska myndigheter eftersom det var förbjudet att hålla
bönemöten i hemmen eller gudstjänster utan en prästs medverkan. Baptismen rönte till en
början stort motstånd ute bland folket eftersom rörelsen förkastade barndop. Enligt baptisterna
skulle dop ske först när människan kommit till tro på Gud och ske genom nedsänkning i
vatten. Ingen vet säkert när baptismen fick fäste i Finnerödjatrakten men det fanns troende
och döpta människor i bygden på 1870-talet. Det lär även ha bildats en döparförsamling med
namnet Finnerödja baptistförsamling i början på 1880-talet men den ska ha upplösts några år
senare av okänd anledning.

I början på 1900-talet startade Filadelfiaförsamlingen i Örebro regelbunden verksamhet i Finnerödja. Den 7 mars 1915 bildades en församlingsgrupp i Jonsgård med tillhörighet i moderförsamlingen i Örebro. Tanken på att bilda en egen självständig församling växte sig allt starkare, bland gruppens medlemmar, allteftersom fler och fler inflyttade personer, som tillhört
andra församlingar, anslöt sig. På gruppmötet i mars 1918 beslöt man att låta en lista cirkulera
bland medlemmarna där man kunde anteckna sina namn om man var för en egen församling.
Listan skickades sedan till Filadelfiaförsamlingen i Örebro för behandling. Beslutet från moderförsamlingen blev positivt och den 12 maj 1918 bildades Finnerödja baptistförsamling i en
liten lokal vid Norrgården under ledning av pastorerna John Ongman, Bernhard Eklund och
Alfred Pettersson, alla från Örebro. Den sistnämnde hade varit gruppens föreståndare sedan
1915.
Alfred Pettersson blev nu församlingens förste föreståndare men han efterträddes året därpå
av Karl Johansson från Norrgården. Karl Johansson var föreståndare i 21 år fram till sin död
1940. Redan från starten fick församlingen 55 medlemmar. En av dem var Gerda Nohlgren
som skulle bli en välkänd profil i Finnerödja. Två andra var Bertil Gustavsson och pensionatsägarinnan Hanna Davidsson. Vid församlingens 50-årsjubileum 1968 var det endast de
två sistnämnda som fortfarande var i livet av de ursprungliga 55 medlemmarna. Gerda Nohlgren hade avlidit året innan.
Dopen skedde sommartid i sjöarna Skagern och Unden. Vid ett dop sommaren 1927 skulle en
kvinna som led av sömnsjuka döpas. Hon hade under många år sökt olika läkare men inte fått
någon hjälp för sin sjukdom. När kvinnan skulle avge sin dopbekännelse fick hon ett anfall
och föll ihop. När hon vaknat till sanns igen fick hon frågan om hon inte ville bli behandlad
enligt Guds ord. Hon tackade ja till det och under bön smordes hon in med olja. Hon blev helt
frisk och hade efter det inga nya anfall. Gillis Dahl, född i Kyrkhävden, har berättat att det har
funnits en grävd dopgrav i närheten av Kyrkhävdshagen. Han hade sett den med egna ögon.
Vem som använde den och under vilka år har inte gått att få fram.

En kvinna döps i Skagern. Foto Arne Sjöstedt.

Vuxendop i Unden den 20 juli 1947. Från vänster Anna-Greta Andersson, Vega Lundkvist,
Maj-Britt Johansson, Marianne Karlsson, dopförrättare Emil Stålhammar, Anna Andersson
och Valfrid Sandberg. Okänd fotograf.

Betelkapellet
Från början hölls sammankomsterna hemma hos olika församlingsmedlemmar men man fick
även låna lokaler i de olika missionshusen i bygden. Redan 1917 framfördes dock tanken på
en egen gudstjänstlokal men det dröjde ända till 1930 innan det hände något. Då tog man ett
beslut om att starta en insamling av pengar till bygget. 1931 hade man fått in så mycket pengar att man kunde köpa en tomt efter Tivedsvägen i Finnerödja av Laxå Bruk och bygget
kunde påbörjas. Förutom pengar samlade man även in material. I april 1933 kunde man hålla
den efterlängtade invigningen av Betel trots att en hel del arbete återstod. Det dröjde till 1938
innan huset var helt klart. Kostnaderna för bygget uppgick till 14 000 kr. Tack vare många
frivilliga arbetstimmar kunde kostnaderna hållas nere. Kapellet innehöll en stor sal för 175
personer och en liten sal för 50 personer samt ett litet kök. På andra våningen fanns en lägenhet för föreståndaren samt ett arbetsrum.
Under 1940-talet lade församlingen ner många frivilliga arbetstimmar på att få ordning på den
steniga kapelltomten. Hundratals lass med sten kördes bort innan man kunde anlägga gräsmattor, blomrabatter och en köksträdgård. När tomten var klar hade församlingen precis fått
byggnadstillstånd för att renovera kapellet. De frivilliga trädgårdsarbetarna bytte nu ut spade
och kratta mot hammare och spik. Renoveringen som pågick under 1949 var välbehövlig eftersom huset var kallt och dragit. Ytterväggarna reveterades och målades vita. För att dra uppmärksamhet till kapellet beslöt man att sätta upp en ljusskylt med namnet Betel. Skylten beställdes från ett glasmästeri men när den kom hade den felaktiga mått och den var dessutom
ful. En av församlingsmedlemmarna, snickaren Gustav Andersson, erbjöd sig att göra en ny.
Det visade sig vara ett lyckat drag och Betel fick sin skylt. Det som yrkesfolk hade gått bet på
klarade en amatör med glans.

Längst upp till höger står Edit Axelsson och längst ner till höger evangelist Anders Holmberg. Kortet är taget den 9 augusti 1934 och här syns det att ytterväggarna inte är färdiga.
Okänd fotograf.

Några församlingsmedlemmar utanför Betel någon gång under 1940-talet. Okänd fotograf.

Vykort från slutet av 1930-talet. I huset till vänster bodde William och Svea Gustavsson. Svea
var Finnerödjas första kvinnliga lantbrevbärare.

Det var ett riktigt slitgöra att få bort alla stenar och stubbar från Beteltomten. Från vänster:
Gösta Karlsson, Yngve Andersson, Karin Stålhammar, Göte Fransson, Emil Stålhammar,
Karl Svanmark, Herbert Pettersson, Gunnar Karlsson, Gustav Andersson. Barnen heter Börje
och Bert Stålhammar. Kortet från 1947. Okänd fotograf.

Ivan R. Karlsson var sekreterare i baptistförsamlingen under några år. Okänd fotograf.

Julafton hos pastorsfamiljen Stålhammar i Betel i slutet på 1940-talet. Från vänster: Julia
Augustsson, syster Siri Gustavsson, Hilda Karlsson, Emil Stålhammar, Anna Jansson med
Börje Stålhammar, Karin Stålhammar och (eventuellt) Rut i Brinketorp med hunden Ruff i
knät. Foto Bert Stålhammar.

Betel i början på 1950-talet. Okänd fotograf.
Under årens lopp har det gjorts ytterligare renoveringar av Betel. 1951 gjordes en genomgripande renovering invändigt och i oktober 1952 kunde församlingen återinviga sitt kapell.
1958 byggdes en pastorsbostad på en tomt bakom Betel och den gamla pastorsbostaden i
Betel blev nu vaktmästarbostad. Inför 50-årsjubiléet 1968 gjordes en genomgripande renovering inomhus.

Betel byggs ut

Pastor Gustav Palmborg tar första spadtaget inför ombyggnaden 1974. Intresserade
åskådare är okänd man, Agda Nilsson, Svea Gustavsson, okänd, Ivan R. Karlsson, okänd och
Stefan Salmonsson. Okänd fotograf.

Församlingen hade en stor barn-och ungdomsverksamhet och man blev alltmer trångbodd.
Även andra verksamheter i församlingen krävde större utrymmen. 1974 beslöt församlingen
att bygga till kapellet på baksidan med 6 x 11 meter. Kostanaden beräknades till 200 000 kr. I
samband med första spadtaget i augusti 1974 hölls en liten andakt. Nybygget tog knappt 10
månader att färdigställa. Betel återinvigdes i maj 1975.

I samband med första spadtaget hölls en liten andakt. Okänd fotograf.

Utbyggnaden nästan klar. Okänd fotograf.

Betel återinvigs i maj 1975. Till vänster Linné Eriksson föreståndare för Örebromissionen
och till höger pastor Gustav Palmborg, Betel. Okänd fotograf.

Pastorer och äldstebröder

Fotot taget vid 60-årsjubileet 1978. Från v. Bertil Gustavsson, Emil Stålhammar, Gösta
Svennberg, Einar Stålberg, Gustav Palmborg, Karl-Gustav Aronsson. Okänd fotograf.

Pastor Emil Stålhammar (1947 – 1956) med hustrun Karin och barnen Bert och Börje.

Pastor Henning Andersson (1957 – 1968) med hustrun Karin.
Äldstebröderna var en form av styrelse som skulle biträda pastorn i praktiska göromål. De
skulle även vara rådgivare och samtalspartners i själavårdsfrågor. Begreppet äldste i det här
sammanhanget har inget med fysisk ålder att göra.

Äldstebröder på 1950-talet. Stående: Yngve Andersson, Erik Ulriksson, Axel Löfvenhamn,
K.H. Svanmark, Gustav Andersson, Gustav Johansson, Ivan R. Karlsson. Sittande: Arne
Karlsson, Karl-Gustav Aronsson, Emil Stålhammar, Karl Fransson. Okänd fotograf.

Äldstebröder 1965. Stående: Ivan R. Karlsson, Erik Ulriksson, Yngve Andersson, Arne
Karlsson. Sittande: Gustav Johansson, Karl-Gustav Aronsson, Henning Andersson, K.H.
Svanmark. Okänd fotograf.

Baptistförsamlingens föreståndare och pastorer
1918 – 1919 Alfred Pettersson
1919 – 1940 Karl Johansson
1941 – 1942 Sven Jonsson
1943 – 1946 Hugo Karlsson
1947 – 1956 Emil Stålhammar
1956 – 1968 Henning Andersson
1968 - 1972 Gösta Svenberg
1972 – 1973 Einar Stålberg
1973 – 1982 Gustav Palmborg
1982 – 1988 Lennart Gustavsson
1988 – 1993 Arne Ottosson
1994 – 1999 Göran Nyberg
2000 – 2003 Jan Gustavsson
Efter 2003 blev Jan Gustavsson pastor för Tallstigskyrkan, den gemensamma frikyrkan för
baptister och missionsförbundare.

Sång och musik har tagit stor plats inom församlingsarbetet. Här är Betelgruppen samlad
1948. Stående: Arne Karlsson, Karl Herman Svanmark, Ivar R. Karlsson, Elisabeth Haagen,
Sara Fransson, Iris Fransson, Lisa Andersson, Axel Löfenhamn, Emil Stålhammar, Herbert
Pettersson. Sittande: Karin Hagström, Ingegerd Martinsson, Sigurd Evertsson, Bert Stålhammar, Anna Olsson, Karin Stålhammar, Börje Stålhammar. Foto från Finnerödjaalmanackan 2012.

Söndagsskolan
Redan innan församlingen hade bildats samlade man barn till söndagsskola. Det är åtskilliga
barn i Finnerödja som gått i söndagsskola och juniorverksamhet i Betel och det var inte bara
barn till församlingsmedlemmar. I ett litet samhälle där utbudet för barn och ungdomar inte
var så stort fyllde frikyrkorna en viktig roll med sin barn- och ungdomsverksamhet.

En tidig bild från en söndagsskolavslutning i Mobäckshagen. Okänd fotograf.

Barngrupp i Betel i slutet av 1930- eller början av 1940-talet. Foto Arne Sjöstedt.

Söndagsskola i Betel 1953. Okänd fotograf.

Söndagsskolegrupp 1953 samlade i lilla salen. Söndagsskollärare var Karin Stålhammar och
Gerda Nohlgren. Barnen i bakre raden från vänster: Eva-Lis Fredberg, Britt-Marie Gustafsson, Gunn Sjöstedt, Carine Gustavsson, Anita Gustavsson, Margareta Gustavsson, övriga
okända. Första raden: Ann Eriksson, Anette Nilsson, Sigge Lindblad, Birgitta Andersson,
övriga okända. Okänd fotograf.

Söndagsskolan samlad utanför Betel 1953. Okänd fotograf.

Söndagsskola i mitten på 1950-talet. Bo Gustavsson, Elaine Öberg, Tord Eriksson, Bengt
Gustavsson, Christina Carlsson, Hasse Karlsson och Bert Stålhammar. Okänd fotograf.

På väg till avslutningsfest i Mobäcken 1958. Foto Arne Sjöstedt.

Söndagsskoleavslutning i Mobäckshagen 1958. Foto Arne Sjöstedt.

Söndagsskoleavslutning den 28 maj 1972. Här passerar man mellan uthusen vid Östra Åtorp.
Okänd fotograf.

Söndagsskoleavslutningen vid julen var alltid extra festlig med den pampiga granen längst
fram i stora salen. Det var kanske inte alltid det kristna budskapet som var det viktigaste för
de finklädda barnen den här dagen. Det man väntade på var godispåsen med Pelle Svanslös
tabletter, frukt och söndagsskoletidningen. Även avslutningen inför sommaren var minnesvärd. Då tågade barn, söndagsskollärare och föräldrar till Mobäckshagen. Längst fram gick
två dragspelare och två fanbärare. I pausen mellan de olika inslagen blev barnen bjudna på
saft och kakor.

Barngrupp i Betel 1973. Gunilla Palmborg står böjd över bordet och Barbro Johansson står
till höger. Okänd fotograf.

Barnkör i Betel 1979. Okänd fotograf.

Interiör från Betel 1979. Okänd fotograf.
Söndagsskolor har förutom i Betel även hållits i Falla, Nyborg, Björkmarken och Kvarntorp. I
Falla och Kvarntorp höll man till i missionshusen. I ett tidningsreferat från 1948 står det att
söndagsskolorna bekostar underhållet för två barn i ”hednaländerna”, ett ord som knappast
skulle få förekomma i ett nutida referat. I en tidningsnotis från 1956 kan man läsa om en sön-

dagsskolefest i Falla missionshus. Söndagsskolärarna Lisa och Gustaf Andersson, Berit Gustavsson och Solveig Augustsson ledde festen och på programmet stod sång, uppläsning, dialoger samt tal till barnen av pastor Henning Andersson och evangelist Gerda Nohlgren. Det året
gick 25 barn i söndagsskola i Falla.
1960 hade baptistförsamlingen 110 medlemmar. I söndagsskolorna gick det ca 120 barn och
ett 25-tal ungdomar deltog i juniorverksamheten.

Gerda Nohlgren
Gerda Nohlgren var en känd profil i Finnerödja och många Finnerödjabarn har haft henne
som söndagskollärare i Betel. Hon föddes 1890 i ett litet rött hus på nuvarande adress Tivedsvägen 24. Huset, med namnet Lillhyddan, är förmodligen Finnerödjas enda bevarade backstuga och den byggdes på ofri grund någon gång på 1800-talet. Som tidigare nämnts var hon en
av de första som gick med i den nybildade baptistförsamlingen i Finnerödja 1918. Innan dess
hade hon varit med i några andra frikyrkoförsamlingar. Som ung kom hon till Töreboda där
hon blev omvänd men flyttade snart vidare till Fjugesta. Där gick hon med i Frälsningsarmén.
Efter en tid gick flytten till Örebro. Där läste Gerda på bibelskolan och blev medlem i Filadelfiaförsamlingen fram till 1918 då den andliga hemvisten blev baptisterna i Finnerödja. Som
färdig evangelist verkade hon först i södra Närke och sedan på många platser i Västergötland.
Under 15 år reste Gerda, tillsammans med några andra kvinnor, runt på Skaraslätten och spred
Guds evangelium. Den drivande bland dessa kvinnor var evangelist Ida Andersson från
Lundsbrunn som, tillsammans med de andra kvinnorna, byggde inte mindre än 39 kapell på
Skaraslätten. Gerda tog körkort och blev privatchaufför åt Ida Andersson i sex år.

Lillhyddan i början på 1900-talet. Gerda Nohlgren står bakom sin mor Emma och sin moster
Lovisa. Okänd fotograf.

Gerda Nohlgren. Okänd fotograf.

Lillhyddan av senare datum. Okänd fotograf.

Gerda på sin lättviktare en 98 kubiks Husqvarna. Okänd fotograf.

Gerda Nohlgrens lilla stuga som på senare år har skänkts till Hembygdsföreningen.
Okänd fotograf.
Gerda ägde aldrig någon egen bil men var chaufför åt många personer under årens lopp. Hon
ägde däremot en lättviktare som hon fräste omkring på. En som fick uppleva Gerda på sin
lättviktare var Bert Stålhammar. Han berättar om sitt första möte med Gerda Nohlgren i ett

tidningsreportage. Händelsen utspelade sig på 1940-talet. ”Hon kom farande på en lättviktare
in genom grinden så gruset rök. Damen var en exotisk uppenbarelse. Skinnhuva, stora motorglasögon och kraftiga skinnhandskar med krage som skulle hedrat Karl XII i slaget vid Bender. Brun lång skinnjacka och en brun vid lång kjol i något kraftigt filtliknande material. På
fötterna hade hon stora stövlar”.

Gerda Nohlgren var privatchaufför åt pensionatsägare Hanna Davidsson. Hanna hade en
Ford Junior från 1936. Bilden tagen på Dalgatan. Okänd fotograf.

.
Gerda Nohlgren tillsammans med okänd dam i mitten och predikant Vega Andersson till
höger. Foto Arne Sjöstedt.

När Gerda drabbades av sjukdom i början på 1940-talet fick hon sluta resa runt som evangelist och hon återvände till sin lilla stuga i Finnerödja. Hon levde ett enkelt liv i sitt hem som
saknade de flesta moderniteter. Sin cykel förvarade hon i grannens uthus. Vid ett tillfälle stals
cykeln från sin förvaringsplats och Gerda hade inte råd att köpa en ny. Då ställde församlingen i Betel upp och samlade in pengar till en ny cykel. Gerda Nohlgren avled 1967 och
blev den sista personen som bodde i Lillhyddan. Stugan ärvdes av brorsdottern Britta Arne.
Många år senare skänkte Britta Lillhyddan till Hembygdsföreningen.

Lillhyddan år 2020. Stugan ägs numera av Hembygdsföreningen. Foto Gunn Sjöstedt.

Solveig Augustsson
Baptistförsamlingen har under årens lopp stöttat missionärer ekonomiskt. En av dem är Finnerödjabördiga Solveig Augustsson-Geraldo. Hon gick en evangelistkurs 1961 och verkade
som evangelist på olika platser runt om i landet under tre år. Hon kände en kallelse att gå ut
som missionär och i sin förberedelse för det gick hon igenom lanthushållsskola, barnsköterskeskola och studerade en tid på folkhögskola innan hon avslutade med missionsskolan i Örebro. Hon gick ut som färdig pastor 1970. Med denna digra utbildning i bagaget flyttade hon
som 31-åring till staten Sao Paolo i Brasilien samma år. Där skulle hon efterträda svenska
Ester Danielsson som missionär på flickhemmet Lar Feminia Filadelfia de Jundiai under en 5års period. Flickhemmet drevs av en lokal församling och hade sju barn i åldrarna 2 – 13 år
när hon kom dit, men antalet platser utrökades efter hand. Solveig räknade med att det skulle
bli en tuff omställning med ett varmt och fuktigt klimat och ett nytt språk som hon skulle lära
sig på plats. Hon fick ekonomiskt stöd av församlingen i Betel och från några andra församlingar. Efter några år gifte sig Solveig med brasilianaren Milton Geraldo och paret tog över
ansvaret för barnhemmet.

Solveig Augustsson–Geraldo. Okänd fotograf.

Sista gudstjänsten i Betelkapellet
I april 2004 hölls den sista gudstjänsten i Betel. Det var med sorg och vemod som församlingen tog farväl av sin gudstjänstlokal som funnits i drygt 70 år. Baptisterna och missionsförsamlingen bildade den 1 februari 2003 Finnerödja frikyrkoförsamling och gudstjänsterna
skulle fortsättningsvis hållas i Missionskyrkan som nu bytte namn till Tallstigskyrkan. Baptistförsamlingen sålde fastigheten till en privatperson.

Sista gudstjänsten i Betel i april 2004. Okänd fotograf.

Tältmöten
Församlingen anordnade under många somrar tältmötesserier på några olika platser i samhället. På 1940-talet och ett par år in på 50-talet slog man upp det stora tältet på en obebyggd
tomt intill bron över Skagersholmsån, mitt emot där vägen går upp till Kvarnbacken. När John
Gustavsson (Gribing) köpte tomten i början på 1950-talet fick man se sig om efter en ny plats.
Tältet flyttades då till den lilla gräsplanen intill bommarna på nedsidan av järnvägen. Efter
några år bytte man plats och tältet sattes upp på en obebyggd tomt efter Mobäcksvägen där
kommunalhuset senare byggdes. När det var dags för kommunalhusbygget 1962 flyttade tältet
tillbaka till gräsplanen intill bommarna. Det är ovisst när tältmötena upphörde men i slutet på
1970-talet fanns de fortfarande kvar.

I bakgrunden sitter pastor Emil Stålhammar. Mannen som talar är okänd. Okänd fotograf.

Betelgruppen samlad utanför tältet i början på 1950-talet. Längst till vänster står pastor Emil
Stålhammar. Okänd fotograf.

Tält

Tältet syns längst till vänster mitt på sidan. Numera ligger brandstationen där.
Vykort från omkring 1960.

Bength Gustavsson, Gustav Palmborg, Evert Forsberg och Helmer Gustafsson visar upp
affischen för tältmötesserien 1976. Okänd fotograf.

Under 1976 arrangerades en tältmötesserie under tre veckor med start i slutet på juli. Medarrangörer var missionsförsamlingen i Finnerödja och pingstförsamlingen i Gårdsjö. Församlingarna hade även tidigare samarbetat. I en tidningsartikel kan man läsa att baptistsamfundets
prydliga tremasters tält hade rests på den sedvanliga platsen vid järnvägen. Tältet rymde 250
personer. Elen som behövdes till högtalarna togs från ett bilbatteri.

Lite av varje

Jul- och nyårsprogram för Betel 1969 – 1970

Det är inte bara Baptistförsamlingen som haft glädje av lokalerna i Betel. Från 1940-talet och
fram till början på 1960-talet användes köket och lilla salen till provinsialläkarmottagning och
barnavårdscentral. Det har även hållits sjukvårdskurser liksom skärmbildsundersökningar i lokalerna. När brandkåren skulle organiseras i början på 1940-talet hölls första mötet i Betel för
att ta några exempel.
Bert Stålhammar, son till en av pastorerna i Betel, skickade denna lilla berättelse till mig som
handlar om Adel i Trehörningen. Auktionen hölls i början på 1950-talet.
Bert berättar:
Jag cyklade ofta förbi hans gård när jag skulle till Torpstället. Adel skötte jordbruket med en
oxe. Hans gård saknade elektricitet och när han på kvällen satt och läste Bibeln berättade
grannarna att han satt framför den öppna spisen i köket. Jag samlade på mycket gammalt vid
denna tid och auktionen efter Adel hade mycket som var intressant. Bl.a. hade han en 1800tals psalmbok. I den hade han ett särskilt märke för bönen ”När man står i begrepp att taga sig
hustru”.
Det kan tilläggas att Adel var ungkarl. Det är ovisst om Adel var medlem i någon församling.

Adel i Trehörningen. Okänd fotograf.

Det gamla Betelkapellet har använts till julmarknad. Annons från 2016.

Pingströrelsen
Den 22 juli 1918 bildades en pingstförsamling i Vallsjöbol. Det var 29 personer, som sympatiserade med den då ganska motarbetade pingströrelsen, som blev dess första medlemmar.
Under de första åren höll församlingen sina möten hos hemmansägare Malmberg i Herrängen.
Han var församlingens förste föreståndare och verkade som sådan i 14 år. Medlemsantalet
ökade stadigt och vid 10-årsjubileet 1928 hade 126 personer anslutit sig till församlingen.
Lokalfrågan var det stora problemet men efter stora uppoffringar och mycket ideellt arbete
kunde församlingen inviga sin gudstjänstlokal Salem i Vallsjöbol 1921. Tomten på 0,3 ha hade makarna Källstedt, som bodde mitt emot kapellet, skänkt redan 1918. Byggnaden inrymde
en större och en mindre samlingslokal samt en lägenhet på ett rum och kök. Två år senare fick
man även en egen lokal i Gårdsjö. Församlingens arbete utvidgades så småningom till andra
närliggande orter som Slätte, Älgarås, Hova och Laxå.
När Salemförsamlingen i Vallsjöbol firade sitt 30-årsjubileum 1948 medverkade ett par av de
tidigare pastorerna nämligen Karl Ottosson och O. Mårdstam samt missionären Julia Viklund.
Den sistnämnda var en av dem som varit med och bildat församlingen. Vid jubiléet berättade
en av de andra som närvarade att Dagens Nyheter åren 1918 – 1919 hade kallat pingströrelsen
för en farsot, mot vilken man borde tillämpa ”stamping-out” metoden (nedslaktningsmetoden).

Salemkapellet i Vallsjöbol på 1920-talet. Okänd fotograf.

Att pingstvännerna även senare inte alltid sågs med blida ögon visar följande som utspelade
sig 1949. Sionförsamlingen i Undenäs begärde hos skolstyrelsen i Finnerödja att få anordna
gudstjänster i Björkmarkens skola men fick avslag. Pingstvännernas tidning Dagen fick höra
talas om det hela och bad skolstyrelsens ordförande Karl Norell om en förklaring. ”Det är jag
och kyrkoherden som bestämmer om skolan ska upplåtas eller inte. Förresten är det en sak
som varken pingstvännerna i Finnerödja eller Dagen har med att göra. Jag behöver inte heller
ingå i något svaromål inför utomstående för mina handlingar. Är det klart besked?” svarade
Norell. När journalisten frågade vad beskedet hade blivit om det istället varit pingstvännerna i
Finnerödja som ville hyra lokalen svarade Norell att det hade nog blivit nej då också.

Tidningsrubrik 1949.

Vid det fortsatta samtalet mellan Karl Norell och tidningen Dagen framkom att Norell inte
kunde jämställa pingstväckelsen med andra frikyrkor och det var därför han inte ville släppa
in pingstvännerna i skolan. Han var speciellt rädd för att ungdomen skulle gå på mötena och
bli utsatta för suggestion. Norell påstod också att folk blev sinnessjuka av att gå på pingstmöten. Då journalisten replikerade ”att detta är ju rena förföljelsen” blev svaret ”man kan ju ge
det olika namn”. Tidningen Dagen vände sig även till kyrkoherde Jonsson för en kommentar.
På en direkt fråga svarade kyrkoherden lite mer diplomatiskt ”jag har inte precis något emot
pingstvännerna men jag anser att det är tillräckligt med gudstjänster i Björkmarkens skola”.
Alf Gunnarsson, uppväxt i Vallsjöbol, har berättat om hur han upplevde de olika barnaktiviteterna inom frikyrkorna under 1940-talet. Han gick på barnmöten i Salemkapellet på lördagarna och i söndagsskola i Mosselunds missionshus på söndagarna. Alf säger att ”Salemkapellets
stora möteslokal var ljus och rymlig och det var högt i tak. I Mosselund var det mörkare och
en tyngre atmosfär över huvud taget. I kapellet vågade man till och med låta någon spela
dragspel och tempot där var betydligt snabbare än i Mosselund”. Alf berättar också att det
fanns en mycket fin orgel i kapellet som trakterades av Hildur Vörde. ”Hon var en virtuos organist”.

Sångargrupp utanför Salemkapellet 1928 eller 1929. Bakre raden fr. v. Folke Karlsson, Borgan Finnerödja, David Karlsson, Buren Hova, Olof Sundstedt (evangelist), Paul Pettersson
pastor, Erik Johansson, Lafallet Gårdsjö, Einar Gustavsson, Nybygget Finnerödja, Bertil.
Mittraden fr.v. Helge Örnstedt, Gårdsjö, Gunhild Larsson (gift Johansson), Nyborg Finnerödja, Alice Gustavsson, Nybygget Finnerödja, Anna Johansson, Lafallet Gårdsjö, Rut Fredriksson, Gårdsjö, Ellen Persson, Lövön Finnerödja, Anna Malmberg, Rosendal Finnerödja,
Lisa Fröberg Eliasson, Finnerödja, Karl Larsson, Backgården Finnerödja. Sittande fr.v.
Majken Alexandersson, Rosendal Finnerödja, Margit Karlsson, Vallsjöbol Finnerödja, Elsa
Pettersson, Gårdsjö (gift med Paul Pettersson), Dagmar Jansson, Gårdsjö (gift med Åke
Jansson Älgarås), Annie Lekman, Finnerödja, Elsa Svärd, Finnerödja (konditor), Gunhild
Gustavsson, Barrud Finnerödja (gift med Bertil), Karin Malmberg, Herrängen Finnerödja.

Några av församlingsmedlemmarna utanför sitt kapell. Okänd fotograf.

Salemkapellet i Vallsjöbol av lite senare datum. Salemkapellet är numera privatägt.
Okänd fotograf.

Kapellet på Myra
Annandag Pingst 1956 invigdes ett nytt pingstkapell på Myra i Finnerödja. Kapellet var ett
om- och tillbyggt äldre bostadshus vid Ljungstorp. Pingstvännerna hade köpt huset på exekutiv auktion för 1 350 kr. Vid invigningen var endast gudstjänstlokalen, som rymde 75 personer, färdig men även en liten lägenhet planerades i anslutning till kyrksalen.
År 1973 upphörde verksamheten i Salemkapellet i Vallsjöbol och församlingen uppgick i
Pingstförsamlingen i Gårdsjö med vilken de hade samarbetat under alla år.

Kapellet på Myra. Foto Arne Sjöstedt.

Pingstförsamlingens sångkör. Foto Vörde.

Hannas hjälpverksamhet
Pingstförsamlingen har under årens lopp hjälpt till med underhållet för olika missionärer.
1947 började man ge ekonomisk hjälp till Hanna Larsson från Hova som då var missionär i
Mongoliet. Några år senare flyttade Hanna till Colombo på dåvarande Ceylon numera Sri
Lanka. När Hanna gick i pension 1969 ville hon fortsätta att verka för Sri Lankas befolkning
och hon kom att bosätta sig i Jaffna på den norra delen av ön. Hon blev känd som den som
hjälpte fattiga och sjuka. 1972 tog hon sig an ett svårt sjukt barn och det kom att bli
startskottet för barnhemmet Elim Children’s Home.

Anita Vörde med några av barnen på barnhemmet i Jaffna. Okänd fotograf.

Anitas Childrens Home i Jaffna. Okänd fotograf.

År 1977 etablerades ”Hannas Hjälpverksamhet” mer officiellt genom att ett postgirokonto
öppnades i det namnet. Salemförsamlingen i Gårdsjö har stöttat Hannas hjälpverksamhet sedan starten. I januari 1986 tog Anita Vörde från Finnerödja över som representant för Hannas
hjälpverksamhet på Sri Lanka. Anita hade dessförinnan arbetat parallellt med Hanna Larsson
under några år. Anita är dotter till Allan och den tidigare nämnda duktiga orgelspelaren Hildur
Vörde.

Metodistförsamlingen

Tidningsrubrik från 1949.

Kapellet i Gatan. Okänd fotograf.

Under 1870-talet fick metodismen en allt starkare ställning i Laxå och en församling bildades
där efter några år. En och annan Finnerödjabo anslöt sig med tiden till Laxåförsamlingen. En
av dem var Olga Hallqvist från Gatan. Hon föddes 1878 och skulle med åren komma att få
stor betydelse för metodisterna i Finnerödja. I början på 1890-talet fick Metodisterna i Laxå
höra talas om att det fanns en liten stuga i Mobäcken till salu och församlingen köpte den för
en ringa penning. Stugan ägdes av patron Per Sjöstedt som hade byggt den som dansstuga
inför dottern Anna Elisabeths bröllop i Mobäcken 1886. Efter bröllopet stod huset tomt några
år innan metodisterna tog över det. När Olga Hallqvists far fick höra talas om köpet lät han
avstycka en 135 kvm stor tomt från sin mark och skänkte den till metodisterna. Det var 1893.
Med hjälp av traktens bönder kunde stugan flyttas från Mobäcken till Gatan. På den tiden
fanns inte nuvarande vägen mellan samhället och Gatan. Stugan fick förmodligen fraktas via
den branta backen vid Brinken. När stugan var på plats inreddes den till gudstjänstlokal. Fler
och fler i trakten anslöt sig till Metodisterna och det blev under några år en ganska livaktig
församling. Innan Olgas far Gustaf avled 1914 tog han ett löfte av sin dotter att hon alltid
skulle sköta om kapellet och det löftet höll hon fram till sin död 1976. Så småningom glesnade leden i församlingen eftersom de unga församlingsmedlemmarna flyttade från orten och de
äldre avled efter hand. Till slut var det bara Olga Hallqvist kvar.

Tidningsurklipp från 1960.
Kapellet i Gatan behöll sin betydelse som samlingspunkt för bygden även sedan församlingen
i princip hade dött ut för när Olga Hallqvist kallade ställde byborna upp. Under 1940-talet
blev huset alltmer förfallet och man kunde inte använda kapellet under vintermånaderna. Olga
Hallqvist tog initiativ till en insamling för reparation av huset. Insamlingen inbringade 230 kr

som precis räckte till det nödvändiga materialet men inte till arbetskostnaderna. Lantbrukare
Hammarberg i Gatan tog då på sig att få ihop tillräckligt med frivillig arbetskraft till upprustningen av kapellet. I januari 1947 kunde det lilla kapellet åter tas i bruk. Under 1948 gjorde
man en mer genomgripande restaurering då man förutom målning och allmän uppsnyggning
både inom- och utomhus även installerade elektriskt ljus. Gamla inventarier letades fram och
sattes upp, bl.a. en altarrundel och den gamla altartavlan målad av Finnerödjabon Thure
Almqvist. Denna altartavla fick nu sin plats på ena långväggen eftersom det sedan något år
tillbaka fanns en ny altartavla målad av Bertil Östlund från Röfors. Tack vare stora arbetsinsatser från Metodistförsamlingen i Laxå och från bybornas sida kunde kostnaden för restaureringen stanna vid 3 000 kr. Det nyrenoverade kapellet återinvigdes i februari 1949.
Invigningen förrättades av distriktsföreståndare Henry Atterling från Göteborg och pastor
Harry Hermansson från Laxå.
Det fanns många troende i trakterna runt Gatan som tillhörde andra församlingar men de kom
troget till kapellet när Olga ordnade med gudstjänst och ofta var det fullsatt. Fru Hallqvist
skötte allt på egen hand i sin församling som städning och mindre underhållsarbete. 1961 uppmärksammades hon stort i rikspressen för att hon hade ett eget kapell. Olga Hallqvist avled
1976, 98 år gammal, och därmed upphörde den lilla metodistförsamlingen i Finnerödja. Församlingen var aldrig en helt egen församling utan tillhörde Laxå metodistförsamling.

Olga Hallqvist i sitt hem i Gatan. Okänd fotograf.
Astrid Bjering, som under många år bodde i Gatan, berättade att när pastor Spång skulle predika i Gatan på 1950-talet kom han med tåg från Laxå till Finnerödja. Sommartid fick han

promenera den drygt 2 km långa vägen men på vintrarna fick han låna en spark i samhället för
att lättare ta sig upp till kapellet. Hon minns också åtskilliga jul- och barnfester som hölls i
kapellet. På 1980-talet köpte en av Astrid Bjerings söner kapellet. Huset revs för många år
sedan.

Bertil Östlunds altartavla i Gatans kapell. Okänd fotograf.

Plymouthbröderna
Plymouthbröderna grundades 1829 i Dublin på Irland. När rörelsen växte samlades många
anhängare i den engelska staden Plymouth, vilket gav den kristna rörelsen dess namn. Plymouthbröderna prioriterar familjelivet högt och medlemmarna måste respektera ett antal förbud. De får inte se på TV eller lyssna på radio, läsa vid universitetet, kandidera eller rösta i
politiska val, ta livförsäkring, bära vapen eller delta i fackföreningar eller yrkesföreningar. De
får heller inte bo i samma hus som icke medlemmar eller äta tillsammans med icke medlemmar.

Tre Plymouthbröder väntar på tåget vid Finnerödja station. Okänd fotograf.
Den sektliknande rörelsen kom till Sverige under andra halvan av 1800-talet och har i våra
dagar bara några hundra medlemmar, främst i Småland. I husförhörslängden för Finnerödja
socken 1883 – 1894 står det antecknat plymister intill namnen på några personer bosatta i Anderstorp. Det var Per Teodor Ahlén, Hanna Sofia Larsdotter, Gustav Svensson och Gustava
Olsdotter. Ett par andra som var medlemmar i rörelsen var Johan och Frida Carlsson. De bod-

de i Anderstorp i början på 1900-talet och umgicks med de ovan nämnda personerna. Johan
Carlsson var den som startade Carlssons livs i Finnerödja. År 1912 byggde han ett hus på Skagersholmsvägen 36 där han inredde ett rum på bottenvåningen till gudstjänstlokal. I källaren
öppnade han sin affär. När det stora huset tvärs över vägen stod färdigt 1932 flyttade både
affären, familjen och gudstjänstlokalen dit. Plymoutbrödernas lokal låg vägg i vägg med
affären men hade en separat ingång.
Även Johan och Fridas son Harald och hans fru Berta var med i rörelsen men de följde inte
alla regler så strikt. De hade julgran, som var förbjudet, och de köpte TV när den kom på modet. Då och då kom det plymister från andra orter som låg över hos Carlssons. Då gällde det
att gömma både gran och TV. Haralds barn Kenneth och Christina tyckte inte om Plymouthbröderna så en dag i början på 1960-talet kastade de bokstavligen ut en plymist som kom på
besök. Barnen övertalade sedan sina föräldrar att gå ur rörelsen vilket de gjorde.
Det fanns anhängare lite varstans i socknen och på 1930-talet (eventuellt både tidigare och
senare) samlades man hos Elna och Axel på Berget i närheten av Eriksåsen. Ibland kunde det
vara möte varje dag under en hel vecka och då förväntades det att Elna skulle bjuda mötesdeltagarna på kaffe varje dag. Hon har berättat att det inte var så lätt alla gånger eftersom hon
inte hade det så gott ställt.

Elna och Axels stuga i närheten av Eriksåsen. Okänd fotograf.
Anette Nilsson har berättat lite om Elna Andersson för mig. Anettes pappa Roy Nilsson hade
taxirörelse och han körde Elna många gånger till och från möten med plymouthbröderna hos
Carlssons i Finnerödja. Innan Elna blev hemkörd igen hälsade hon ofta på hos Anettes farmor
Elin som bodde på övervåningen i familjen Nilssons hus. Nilssons bodde snett över vägen
från Carlssons räknat. Anette minns också att hon var med och hälsade på Elna i huset utanför
Eriksåsen. Elna hade ett vackert vardagsrum och pingstliljor i trädgården.

Plymoutbröderna har möte vid Berget. Stående: okänd, Axel och Elna Andersson. Sittande:
tvåa och trea från vänster är Anders och Lovisa Gustavsson, övriga okända. Okänd fotograf.

Plymouthbröderna var verksamma i Finnerödja till början av 1960-talet.

Sjundedagsadventister
Ett annat samfund, som funnits i Finnerödja, var Sjundedagsadventisterna med bland andra
familjen Ström som medlemar. Familjen Ström hade ett café så det är troligt att mötena hölls
där. Det som utmärker sjundedagsadventisterna är att de har lördagen som vilodag istället för
söndagen.

