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Abstract

The aim of this essay is to do a queer reading of the early Swedish pentecostal movement, with a 

special focus on the women within the movement. The main empirical material is Gustaf Emil 

Söderholms Den svenska pingstväckelsens historia part I and II, published 1927 and 1928, in 

addition to this a selection of articles from the Swedish pentecostal magazine Evangelii Härold has 

been used. The theoretical framework consists of Judith Butler's concepts of heterosexual matrix 

and performativity, as well as interpellation, and of Adrienne Rich's concept of a lesbian continuum. 

The analysis shows that the evangelist role, as well as the charismatic practices of the movement, 

made it possible for women to take the position as leader and teacher of congregations, and thereby 

take up a male subject position. The role as evangelist also made possible a life outside of the 

heterosexual norm, within the lesbian continuum.
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Inledning

! Christianity may be near-ubiquitous in modern European culture as a figure of phobic 

! prohibition, but it makes a strange figure for that indeed. Catholicism in particular is 

! famous for giving countless gay and proto-gay children the shock of the possibility of 

! adults who don’t marry, of men in dresses, of passionate theatre, of introspective 

! investment, of lives filled with what could, ideally without diminution, be called the work 

! of the fetish.  (Sedgwick, 1990, sid. 140)

Eve Kosofsky Sedgwick skriver i citatet ovan om hur kristendomen, och katolicismen i synnerhet, 

långt ifrån är enbart förbjudande i förhållande till genusöverskridande praktiker och avvikelser från 

den heterosexuella normen. Det finns också utrymme för sådant som faller utanför normen, mitt i 

det väldigt normativa sammanhanget. Den här uppsatsen ska handla om den svenska pingströrelsens 

tidiga historia, och de queera läckage som kan finnas inom den. 

! Den svenska pingströrelsen är också den religiösa rörelse där jag själv haft större delen av min 

uppväxt, även om jag inte längre tillhör den. Några av de exempel på queera uttryck inom katolska 

kyrkan som Kosofsky Sedgwick nämner i citatet ovan är alltså inte några jag har en närmare 

bekantskap med, men andra känns igen. Pingströrelsen har inget klosterväsen, och heller inte det 

katolska kravet på celibat för prästerskapet, men ändå finns i den moderna pingströrelsen många 

exempel på särskilt kvinnor som lever ogifta hela livet. Inte minst gäller det kvinnor i någon form 

av ledande position. Detta är förstås en märklig kontrast med det starka fokus på familjebildning 

och äktenskap som samma rörelse också har. I min egen uppväxt fanns dels den kvinnliga pastorn i 

den pingstförsamling där jag tillbringade mina tidiga tonår, och dels en gammelfaster som var 

missionär, som levande exempel på kvinnor som levde självständiga liv utan äktenskap och barn. 

! Att studera ett sammanhang som i något avseende är hemmaplan innebär förstås alltid 

särskilda förutsättningar, samtidigt som jag inte tror på den positivistiska myten om den objektiva 

forskaren och därför inte anser den positionen för mer subjektiv än någon annan. Den indisk-

amerikanska antropologen Purnima Mankekar skriver i inledningen till sin studie av det 

postkoloniala Indien, ett sammanhang som är både ett hemma och en främmande miljö för henne, 

att positionaliteten hos alla forskare bäst förstås som multiplexa identiteter. Utöver klass, utbildning 

och livserfarenheter ser Mankekar de emotionella och politiska band som formas i fältarbetet som 

delar av forskarens positionalitet, snarare än att det är fråga om en enkel innanför/utanför-dualism 

(Mankekar 1999, sid. 32). Jag inspireras av Mankekars resonemang kring positionalitet eftersom 

också mitt forskningsfält innebär på samma gång ett återvändande till något jag en gång lämnat, och 

ett möte med något för mig obekant. Bekant är det i och med att det är del av en religiös tradition 

som jag känner väl till. Obekant är det för det första i och med att det handlar om en tid jag inte 

upplevt, där mycket är annorlunda jämfört med den betydligt senare tid som jag har egen erfarenhet 

av. Inte minst gäller det normer och idéer kring tungotalet, där uttydningen visat sig ha en annan 
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och större roll i den tid jag här undersöker än i den jag själv upplevt. Jag tror att min position 

påverkar vad jag ser och inte ser i min undersökning, liksom vilken annan position som helst skulle 

ha gjort. 

Bakgrund och syftesformulering

Tidigare forskning kring kvinnor i ledande positioner inom den svenska pingströrelsen återkommer 

regelmässigt till påståendet att den tidiga pingströrelsen erbjöd en frihet för kvinnor, men att denna 

frihet så småningom krympte och försvann. (Nilsson 1996, sid. 4; Samuelsson 1997, sid. 7 & 20; 

Nyberg Oskarsson 1998, sid. 5) Samtidigt är den forskning som finns fokuserad på perioden från 

det sena 1970-talet och framåt, och i Gunilla Nyberg Oskarsson påpekar i sin genomgång av 

existerande forskning kring kvinnor i svensk pingströrelse att de första årtiondena är så gott som 

outforskade (Nyberg Oskarsson 2007, sid. 276). Nyberg Oskarsson hävdar också att det för 

missionärers del var i synnerhet de ogifta kvinnorna som kunde ta roller och uppgifter som annars 

var förbehållna män (Nyberg Oskarsson, 1998, sid. 5). 

! Här finns alltså en period som, åtminstone för kvinnornas del, är så gott som helt outforskad, 

samtidigt som det finns påståenden om att den innebar en särskild frihet för kvinnor. Detta är 

bakgrunden till ämnesvalet för min uppsats, en queerläsning av praktikerna kring och för kvinnor i 

de första årtiondenas pingströrelse. Att synliggöra och analysera de queera läckorna i en rörelse som 

kommit att särskilt förknippas med förtryck av icke-heterosexuella uttryck ser jag som särskilt 

värdefullt. Den subversiva potentialen finns med Judith Butlers förståelse inte utanför de 

förtryckande strukturerna utan inom dem. 

! Syftet med den här uppsatsen är att göra en queerläsning av den tidiga svenska pingströrelsens 

praktik kring kvinnor. Vilka queera läckage kan hittas inom denna, och hur kan dessa förstås?

Metoddiskussion

! A queer methodology, in a way, is a scavenger methoodology that uses different methods 

! to collect and  produce information on subjects who have been deliberately or accidentally 

! excluded from traditional studies of human behavior. The queer methodology attempts to 

! combine methods that are often cast as being at odds with each other, and it refuses the 

! academic compulsion toward disciplinary coherence  (Halberstam 1998, sid. 13)

Att blanda metoder, och metodologiska traditioner på det sätt Judith Halberstam beskriver ovan är 

något av vad jag avser att göra också. Poststrukturalistiska metoder, som queerläsning är ett 

exempel på, har ofta ansetts höra exklusivt till de estetiska vetenskaperna, som varande mer 

renodlat textuella. Den feministiska historikern Joan W. Scott skriver om att applicera 

poststrukturalismen på just den historiska vetenskapen att mycket av kritiken är missvisande, och 

ett utslag av de litterära och historiska vetenskapliga disciplinernas vilja att definiera sig mot 
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varandra. Som hon ser det erbjuder poststrukturalismen inte bara en teknik för läsning och tolkning 

utan ett kunskapsteoretiskt perspektiv på hur mening skapas - i historien såväl som i litteraturen och 

i övriga estetiska kulturprodukter (Scott 1988, sid. 8-9). Som sådan blir den relevant också för 

sådant som faller utanför det rent litterära, eller estetiska, fältet. 

! Tiina Rosenberg skriver i Queerfeministisk agenda att queerläsningar bygger på den 

poststrukturalistiska tanken om att alla kulturer har sprickor där det som inte ryms i rådande normer 

sipprar ut. När det är heteronormativiteten analysen utgår ifrån blir det förstås det icke-

heteronormativa som läcker ut i en slags queera läckage. (Rosenberg 2003, sid. 125) Det är sådana 

queera läckage i den tidiga pingströrelsens praktiker kring kvinnliga predikanter som jag avser att 

undersöka. I det avseendet betraktar jag alltså, med ett utvidgat textbegrepp, den sociala praktiken 

som en slags text, eller om man så vill en diskursiv praktik. Här kan jag också ta stöd av 

ovannämnde Halberstam, i hennes påpekande av att också de vetenskaper som studerar den sociala 

verkligheten, hur mycket de än vill vara en tvillingvetenskap till naturvetenskapen, är beroende av 

tolkning, narrativanalys och andra metodologiska grepp som brukar räknas till humanioran 

(Halberstam 1998, sid. 11). 

Teorival 

I en analys av den mer kulturvetenskapliga typ som queerläsning är ett exempel på blir teorin och 

teorivalet en del av metoden, därför gör jag här en kortare diskussion kring just valet av teorier, och 

hur jag avser att använda dem. 

! De teorier jag vill använda mig av är dels Judith Butler om den heterosexuella matrisen, för 

att se på den heteronormativa "treenigheten" kön-genus-sexualitet, och eventuella glapp eller 

"läckage" i denna. Därutöver vill jag använda Adrienne Richs begrepp lesbiskt kontinuum. Detta 

som en tankefigur och analytiskt verktyg som kan användas för att analysera konkreta avsteg från 

den heteronormativa livsvägen, i.e. ogifta kvinnliga evangelister och missionärer som lever 

tillsammans, utan att behöva ta ställning till om dessa också ska läsas som lesbiska vad avser 

konkret sexuell praktik och identitet. Kort uttryckt innebär detta att jag läser eventuella förekomster 

av sådant som skulle kunna rubriceras som lesbiskt kontinuum i Richs mening som en konkret form 

av queert läckage. 

! Att välja innebär också att välja bort, och det teoribygge som skulle kunna anses ha viss 

relevans för delar av mitt material som jag framförallt har valt bort är Lillian Fadermans teoribygge 

kring s.k. romantic friendships. De främsta motiveringarna till att välja bort denna teori är tre till 

antalet. Dels en tidsmässig, Faderman placerar den romantiska kvinnovänskapens storhetstid före 

1900-talet (Faderman 1985, sid. 178). Dels en motivering som berör klass, de kvinnor Faderman 

diskuterar är skrivande, intellektuella kvinnor ur borgarskap och överklass medan den tidiga 
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svenska pingströrelsen var dominerad av arbetarklass (Faderman 1985, sid. 204 & Alvarsson 2007a 

sid. 342). Slutligen också en fråga om definition och gränsdragning. Faderman vill visserligen inte 

dra någon skarp gräns mellan den romantiska vänskapen och sexuella lesbiska förhållanden, men 

hon tenderar i praktiken att ändå vilja lägga fokus på romantiska vänskapsförhållanden som inte 

inkluderade genital sex, och att vilja definiera ut mycket, såsom exempelvis butch-femme 

förhållanden, av den lesbiska historien ur de romantiska vänskaperna (Faderman 1985, sid. 328-329 

& Vicinus 1982, 149-150). Förvisso skulle även förhållanden som passar in på Fadermans snävare 

definition av romantisk vänskap kunna utgöra exempel på queera läckage, eller queera alternativ till 

det heterosexuella livsmönstret. Dock är de inte ensamma om det, för mitt syfte passar därför 

Adrienne Richs bredare begrepp lesbiskt kontinuum bättre. 

Material

Mitt material utgörs i första hand av en sammanställning av den svenska pingströrelsens två första 

decennier, utgiven 1927-1928 i två band, titeln är Den svenska pingstväckelsens historia 

1907-1927. Den som sammanställt den är Gustaf Emil Söderholm, en före detta kyrkoherde i 

Svenska kyrkan som 1920 anslöt sig till pingströrelsen och blev en av pastorerna i Filadelfia, 

Stockholm (Waern & Alvarsson 2007, sid. 450). I andra hand har jag också gjort nedslag i 

pingströrelsens tidskrift Evangelii Härold i artiklar som Söderholm refererar till, för att söka mer 

information där Söderholm är knapphändig. Därutöver har jag också sökt igenom Evangelii Härold 

för åren 1915 till 1927 för att hitta publicerade adresslistor över evangelister, jag har då inte läst all 

text i de drygt 600 nummer av tidskriften som det handlar om utan endast rubrikerna på jakt efter 

just adresslistor. Söderholms sammanställning utgör en värdefull källa eftersom han dels är samtida 

med den tidsperiod jag är intresserad av och dels har haft tillgång till ett brett spektrum av material, 

såväl tidnings- och tidskriftsartiklar som brev och muntliga källor. Detta innebär att det är många 

olika röster som genom hans tvåbandsverk kommer till tals, som annars skulle ha varit svåra eller 

omöjliga att nå. Hans materialinsamling pågick fr.o.m. 1925. Han nämner själv på ett par ställen att 

han utan att medvetet ha utelämnat något inte gör anspråk på att kunna lämna en fullständigt 

uttömmande berättelse, dels saknas berättelser från de församlingar som aldrig meddelar sig i 

Evangelii Härold, och dels har han när det gäller berättelser som han fått muntligen eller brevledes 

valt att begränsa sig till de där han haft möjlighet att kontrollera sanningshalten. (Söderholm 1927, 

sid. 405 & 1928 sid. 433-434 & 620). Man kan alltså inte dra slutsatsen att de församlingar som 

omnämns av Söderholm var de enda som vid den här tiden existerade inom den svenska 

pingströrelsen. Däremot kan man anse de berättelser som förekommer hos honom som 

representativa, då de passerat något av flera nålsögon, de har antingen blivit publicerade i rörelsens 

tidning, eller de har kontrollerats och godkänts av den i rörelsen centralt placerade Söderholm. Det 
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kan säkerligen ha förekommit saker i den svenska pingströrelsen som av olika anledningar inte 

ansetts platsa för publicering vare sig i Evangelii Härold eller hos Söderholm, men det som 

förekommer där kan antas ha uppfattats som okontroversiellt och representativt i den samtida 

pingströrelsen.

! Evangelii Härold, i denna uppsats hädanefter förkortat EH, började utges 1915, och utkom 

från och med 1916 på reguljär basis som veckotidning. Filadelfiaförsamlingen i Stockholm var 

ansvariga för utgivningen och Lewi Pethrus tillsammans med Alfred Gustafsson utgjorde 

redaktionen. EH blev inom kort den svenska pingströrelsens husorgan och främsta förespråkare, 

den var också en betydelsefull kanal för kontakter och information mellan pingstförsamlingarna i 

Sverige (Alvarsson 2007b, sid. 41). De första åren var tidningens omfång 4 sidor, men från och med 

det första numret för år 1923 är det 12 sidor. Återkommande kategorier av innehåll är nedskrivna 

predikningar, brev från evangelister och missionärer runt om i Sverige och i världen, meddelanden 

från församlingar och kortare radannonser där saker köpes och säljes och bostad eller arbete sökes, 

respektive utannonseras. 

! Alternativet till detta materialurval hade varit att antingen göra en egen genomgång av EH för 

de aktuella decennierna, vilket hade inneburit ett omfattande arbete och gett upphov till ett snävare 

material, eller att göra den genomgången kombinerat med att använda Söderholms 

sammanställning, vilket hade gett ett bredare material men blivit ogörligt omfångsmässigt inom 

ramen för en kandidatuppsats. Att kombinera Söderholms sammanställning med enstaka nedslag i 

EH ger ett material som sammantaget ger en fullödig bild av praktiken inom de första årtiondenas 

svenska pingströrelse, samtidigt som omfånget blir rimligt. 

Tidigare forskning

Den tidigare forskning som är, i något avseende, relevant för mitt uppsatsämne kan delas in i tre 

grupper. Den största utgör forskning som har kvinnor på offentliga positioner inom den svenska 

pingströrelsen som antingen sitt huvudsakliga ämne, eller som berör frågan i något kapitel eller 

underavdelning. Den andra är forskning på pingströrelsens tidiga historia i stort. Den tredje. 

slutligen, är forskning som i någon mån berör frågan om homosexualitet inom tidig svensk 

pingströrelse, eller inom någon annan frikyrklig rörelse i eller omkring tidigt 1900-tal.

! Den tidigare forskning som finns kring kvinnor på offentliga positioner inom den svenska 

pingströrelsen har sitt huvudfokus på relativt modern tid - från slutet av 1970-talet och framåt. Det 

vill säga den tid då diskussionen om kvinnligt ledarskap återuppväcktes inom den svenska 

pingströrelsen, och då praxis började ändras till en mer öppen och tillåtande attityd. I många fall 

handlar det om uppsatser skrivna av kvinnor med egen erfarenhet av evangelist- eller pastorsrollen. 

En erfarenhet som ofta utgör bakgrunden till forskningsfrågan, det kan vara fråga om så väl 
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frustration över begränsningar som en osäkerhet kring den egna rollen som gör det angeläget att 

utforska denna djupare. Ett exempel på det senare är Kerstin Samuelssons uppsats i historisk- /

systematisk teologi, Kvinnligt ledarskap i svensk pingströrelse (1997). Här är bakgrunden att hon 

från sin församling upplevt förväntningar på att hon också ska döpa och dela ut nattvard - vilket i 

hennes erfarenhet är förbehållet män - något som gör det nödvändigt för henne att sätta sig in i 

pingströrelsens historia och praxis på detta område (Samuelsson 1997, sid. 5). Hennes uppsats är 

tredelad, och den del som är intressant för denna uppsats är en fallstudie av pingstförsamlingen i 

Kristianstad med avseende på de roller och möjligheter som genom dess historia varit öppna 

respektive stängda för kvinnor. I denna fallstudie framkommer att en kvinna fanns i styrelsen fram 

till 1920-talet, då hon samband med en stadgeändring fick en mer tillbakaskjuten position som 

sekreterare. Därefter dröjde det till 1977 innan det blev möjligt för kvinnor att ha styrelseuppdrag i 

Kristanstadsförsamlingen. Huvudfokus i hennes undersökning ligger dock på perioden från 1970-tal 

och framåt, baserat dels på Nils-Ove Nilssons avhandling, som senare skall presenteras, och dels på 

en enkätundersökning bland kvinnliga församlingsföreståndare inom pingströrelsen 1996.

! En annan uppsats med historiskt delfokus som i någon mån behandlar frågan om kvinnliga 

pastorer är Annika Björk: Ledarskap i svenska pingstförsamlingar - då och nu som alltså behandlar 

ledarskapsfrågan generellt, men därunder också tittar på frågan om kvinnor i ledande positioner. 

Syftet med hennes uppsats är att studera ledarskapsorganisationen i svenska pingstförsamlingar. 

Hur är styrelsen sammansatt? Hur ser utnämningsprocessen ut, ingår det exempelvis en 

avskiljningsceremoni med handpåläggning (som skulle innebära att man ser styrelseuppdraget som 

en andlig uppgift)? Hon studerar också spänningen mellan teokrati och demokrati i församlingars 

styrelseform. Hennes huvudfokus ligger på samtiden, sent 1990-tal, men hon har också gjort 

nedslag bakåt. Hennes resultat är att det från en tidigare enhetlig praxis där äldstekåren också 

utgjorde församlingens enda styrelse, har skett en utveckling mot en större differentiering. Det 

gamla mönstret är fortfarande det enskilt vanligaste, men många församlingar har gjort olika former 

av omorganisation. Till exempel förekommer att styrelse och äldstekår är separata, att styrelsen 

innefattar äldstekåren men inte begränsas till den, och lösningar där titeln äldste bytts mot diakon 

eller församlingstjänare. Hennes tolkning är att de olika omorganisationerna främst kommit till för 

att kunna ta in kvinnor i styrelsen utan att behöva avskilja dem som äldste. Det förekommer dock 

även församlingar där äldsteposten är öppen för kvinnor. 

! Därutöver har Gunilla Nyberg-Oskarsson hållit ett föredrag med titeln -Jag är Herrens 

tjänarinna” som också publicerats i tryckt form. Det är en historisk exposé över frågan om kvinnor 

i ledande ställning inom den svenska pingströrelsen. För den tidiga historien fokuseras på 

missionärerna och de möjligheter som fanns för kvinnor att inta ledande ställningar som missionärer 

utanför Sverige. Därefter ligger fokus på förändringarna från 1970-talet och framåt. Den 
! 6



övergripande slutsatsen är att kvinnornas möjlighet till inflytande minskade när rörelsen blev 

etablerad. Hon har också skrivit kapitlet “Kvinnorna marginaliserades  när väckelsen etablerats”  i 

Pingströrelsen. från 2007, med samma innehåll och fokus som föredraget. Hon konstaterar i den 

senare att kvinnorna inom den tidiga pingströrelsen är ett område som ännu är väldigt 

underutforskat (Nyberg Oskarsson 2007, sid. 267). 

! Jonas Qvarsebo (1999) har skrivit en B-uppsats i historia som gör två nedslag i den interna 

debatten i pingströrelsen kring kvinnliga församlingsledare i senare tid, Kvinnliga föreståndare och 

äldste inom Pingströrelsen. Han studerar förändringen mellan 1978 och 1994 i fråga om synen på 

kvinnor som ledare inom pingströrelsen i Sverige, med särskilt fokus på hur olika konstruktioner av 

kvinnlighet har använts i debatten. Den mest markanta förändringen mellan 1978 och 1994 är att de 

som argumenterar för att kvinnor kan och ska vara ledare 1994 befinner sig i en etablerad 

majoritetsposition, medan de 1978 argumenterar ur ett opinionsmässigt underläge.

! Nils-Ove Nilssons doktorsavhandling, som nämnts redan, Contextualization and literalism in 

the female debate in the Swedish and the Norwegian pentecostal movements, 1978-1995 handlar 

som framgår huvudsakligen om den senare delen av historien. Hans syfte är att studera debatten i 

frågan om kvinnligt ledarskap inom den svenska pingströrelsen från sent 1970-tal till mitten av 

1990-talet, med ett särskilt fokus på de teologiska argument som används. Som titeln avspeglar är 

hans slutsats att debatten kan läsas som en motsättning mellan ett historiskt kontextuellt lässätt å 

ena sidan, och en bokstavstro där tolkningen baseras endast i texten själv. 

! Alf Lindbergs avhandling Förkunnarna och deras utbildning har som främsta syfte att 

kartlägga den svenska pingströrelsens inställning till utbildning för pastorer och hur denna har 

utvecklats. I en både internationell och ekumenisk jämförelse var den svenska pingströrelsens 

avståndstagande från högre teologiska studier tämligen unik, ett avståndstagande som dock mildrats 

och nyanserats under den senare delen av Lindbergs undersökta period. Ett kapitel berör också 

delvis kvinnliga pastorer inom pingströrelsen i Sverige, i relation till utbildningsfrågan, i relation till 

Lewi Pethrus inflytande, i relation till Svenska Kyrkans kvinnoprästdebatt och i relation till en 

historisk tillbakablick på frågan. I den historiska tillbakablicken bygger Lindberg till stor del på den 

Söderholms sammanställning som utgör mitt material. I sin analys av kvinnans möjlighet att inneha 

ledande poster i den tidiga svenska pingströrelsen gör Lindberg bland annat den iakttagelsen att det 

mesta talar för att Lewi Pethrus var av uppfattningen att kvinnor inte kunde eller borde leda en 

församling. Han tolkar, liksom Nils-Olov Nilsson, också den förändring som har skett de senare 

decennierna som en förändring i bibelsyn och bibeltolkning (Lindberg 1991, sid. 215 & 251).

! Sammanfattningsvis har alltså all tidigare forskning som haft kvinnor i offentliga positioner 

inom svensk pingströrelse som sitt huvudämne behandlat perioden från och med 1970-tal och 

framåt. I enstaka kapitel i kapitel i andra arbeten, liksom i övergripande historieöversikter, 
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behandlas den tidiga pingsthistorien i denna fråga, dock saknas utförligare eller djupare analyser av 

kvinnors positioner inom den tidiga svenska pingströrelsen. Här hoppas jag att mitt arbete ska fylla 

ett tomrum.

! Ulrik Josefssons relativt nya avhandling Liv och över nog : den tidiga pingströrelsens 

spiritualitet (2005) behandlar det som var utmärkande för teologin i den svenska pingströrelsen 

1913-1921. Församlingssynen behandlas i Rhode Strubles avhandling från 1977 Den samfundsfria 

församlingen och de karismatiska gåvorna och tjänsterna. Carl-Erik Sahlberg behandlar i 

avhandlingen Pingströrelsen och tidningen Dagen utvecklingen till en etablerad rörelse med 

anspråk på att påverka också samhället i stort, hans huvudsakliga intresse ligger dock i tidsperioden 

efter 1933, där han uppfattar pingströrelsen som etablerad. Pingströrelsens utveckling de första 

årtiondena i Lycksele och Arvidsjaur beskrivs i Lars Samuelssons avhandling Väckelsens vägar 

(1983). I denna grupp av tidigare forskning, den som rör den tidiga svenska pingsthistorien, saknas 

helt fokus på kvinnor. 

! Två arbeten, som jag presenterar nedan, berör i någon mån homosexualitet inom antingen  

den tidiga svenska pingströrelsen eller jämförbara religiösa sammanhang.!! ! !

! Ett arbete som rör homosocialitet och homosexualitet i den tidiga amerikanska 

mormonkyrkan är Same-sex dynamics among nineteenth-century Americans av D. Michael Quinn. 

Denna behandlar vad Quinn kallar en homokultur (“homocultural orientation”) i det amerikanska 

samhället i stort i tiden före 1900, en kultur med stor tolerans för starka samkönade vänskapsband 

som också kunde ta sig uttryck i att man höll varandra i handen, sov tillsammans. Inom 

Mormonkyrkan såväl som inom det amerikanska samhället i stort innebar detta också ett mindre 

repressivt förhållningssätt till homoerotik. För mormoner kunde också den gemensamma religionen 

förstärka och intensifiera dessa samkönade vänskapsband. (Quinn 1996, 1-3 & 401-402) Quinns 

analys är intressant, men faller utanför ramen för mitt arbete dels tidsmässigt och dels geografiskt. 

! Jens Rydström skriver i sin avhandling Sinners and citizens om hur pingströrelsens fokus på 

omvändelse och renhet kunde leda till att homosexuella handlingar mellan män kom till polisens 

och domstolarnas kännedom, när nyomvända ville göra upp med sitt syndiga liv och bekänna för 

både Gud och människor. Det förekom också förhållanden som uppstod mellan medlemmar i 

pingstförsamlingar efter att de blivit församlingsmedlemmar. De rättsfall som det här handlar om 

utspelar sig huvudsakligen i slutet av 1920-talet och i början av 1930-talet, det vill säga efter min 

egentliga period, och rör enbart män. (Rydström 2001, sid. 246-250)

! Sammantaget finns alltså ingen tidigare forskning som har kvinnorna i den tidiga svenska 

pingströrelsen som sitt huvudfokus. Den forskning som finns om kvinnor på offentliga poster inom 

den svenska pingströrelsen fokuserar på de senaste decennierna, och den forskning som finns kring 

den svenska pingströrelsens tidiga historia har inget fokus på kvinnor eller frågor kring kön och 
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genus. Homosexualitet, eller för den delen heteronormativitet, inom den tidiga svenska 

pingströrelsen är mycket sparsamt behandlat i tidigare forskning. Det är egentligen bara några 

avsnitt i Jens Rydströms avhandling som kan sägas handla direkt om det. Med min studie av 

kvinnor i tidig svensk pingströrelse, ur ett queerperspektiv, riktar jag alltså sökljuset mot ett tidigare 

outforskat område.

1. TEORI

1.1. Adrienne Rich - lesbiskt kontinuum och lesbisk existens

I essän Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence skriver Adrienne Rich om hur den 

påtvingade heterosexualiteten är den viktigaste ingrediensen i förtrycket av kvinnor, och hon ser 

såväl mäns sexualiserade våld mot kvinnor och mäns ekonomiska makt (som gör heterosexualiteten 

nödvändig för kvinnors överlevnad), som populärkulturens hyllande av den romantiska kärleken 

som olika uttryck för detta tvång (Rich 1993, sid. 233-234). Kvinnors motstånd mot den 

obligatoriska heterosexualiteten tar sig, enligt Rich, två olika, men relaterade uttryck. Det ena är 

lesbisk existens och det andra är lesbiskt kontinuum. Lesbisk existens är det begrepp Rich använder 

för närvaron i historien av öppet och självdefinierat lesbiska, lesbiskt kontinuum handlar om den 

kvinnogemenskap och de kvinnoidentifierade erfarenheter som står öppna för alla kvinnor, som alla 

kvinnor under ett livslopp i större eller mindre utsträckning rör sig in i och ut ur (Rich 1993, sid. 

239-240). Det handlar alltså helt enkelt om olika former av möjligheter för kvinnor att leva utanför 

och fristående från den obligatoriska heterosexualiteten. Det innefattar möjligheten till lesbisk 

genital sex, men är inte reducerat till det. 

! Ett viktigt uttryck för det lesbiska kontinuumet, men långt ifrån det enda, är för Adrienne 

Rich olika former av äktenskapsvägran, alltså livsvägar utanför det heterosexuella äktenskapet 

(Rich 1993, sid. 240) Även kvinnor som väljer bort reproduktionen ser Rich som en del av det 

lesbiska kontinuumet (Rich 1993, sid. 241). Dock är det lesbiska kontinuumet långt ifrån enbart 

negativt definierat, det är inte bara vägran till eller avsaknad av olika uttryck för heterosexualitet, 

utan innefattar också en gemenskap mellan kvinnor, som inte behöver ses som asexuell. Rich 

skriver "as we delineate a lesbian continuum, we begin to discover the erotic in female terms: as 

that which is unconfined to any single part of the body or solely to the body itself; as an energy not 

only diffuse but, as Audre Lorde has described it, omnipresent in ‘the sharing of joy, whether 

physical, emotional, psychic,’ and in the sharing of work" (Rich 1993, sid. 240) Den gemenskap 

som ryms i det lesbiska kontinuumet kan alltså vara såväl sensuell, som erotisk, känslomässig och/

eller arbetsrelaterad.
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! Richs begrepp lesbiskt kontinuum använder jag i den här uppsatsen som ett sökverktyg för 

att hitta och förstå alternativ till det heterosexuella livet som erbjöds kvinnor inom ramen för de 

tidiga decenniernas pingströrelse. Jag ser bredden i hennes definition som särskilt användbar då den 

tillåter mig att fokusera på just alternativ till heterosexualiteten, utan att behöva slå fast något om 

vare sig den fysiska karaktären på de relationer det kan handla om, eller identiteten hos de kvinnor 

som ingick i dessa.

! Ett betydelsefullt bidrag till studiet av sexualitet och genus lämnade Rich också i och med 

sitt insisterande på att studera institutionen heterosexualitet, som just en social och politisk 

institution, och sin önskan att vända sökljuset från det avvikande, som alltid setts som det som 

kräver förklaring, och till normen (Rich 1993, sid. 232). Denna inriktning har sedan plockats upp 

och vidareutvecklats av queerteoretikerna, och jag väljer i detta arbete att använda mig av Judith 

Butlers teori om den heterosexuella matrisen, som skall förklaras i nästa avsnitt. 

1.2. Judith Butler och den heterosexuella matrisen

Delvis på Adrienne Richs tes om den obligatoriska heterosexualiteten, och delvis på Monique 

Wittigs teori om det heterosexuella kontraktet har Judith Butler baserat sin teori om den 

heterosexuella matrisen. Den heterosexuella matrisen är den hegemoniska modell som innebär att 

en kropp inte kan vara kulturellt begriplig utan att genus uttrycks som en spegel av det, uppfattat, 

binära könet, och i en heterosexuell praktik (Butler 1990, sid. 194, not 6). Med andra ord en manlig 

kropp ska uttrycka ett stabilt manligt genus och ett begär riktat mot kvinnor, en kvinnlig kropp 

måste för den kulturella begriplighetens skulle uttrycka ett stabilt feminint genus och ett begär riktat 

mot män. Mot detta hävdar Butler att det inte finns några kausala samband mellan kön/kropp, 

genus, genuspresentation, sexualitet, sexuell praktik och fantasi (Butler 1990, sid 10 & Butler 

1993b, sid. 318).

! Performativitetsbegreppet hos Butler är centralt för att förstå möjligheten till queera läckage, 

och därmed är det centralt även i den här uppsatsen. Performativiteten innebär att subjektet inte 

uttrycker en inre och pre-existerande sanning om sig själv i tal och handling, utan istället skapas i 

och genom dessa performativa handlingar. (Butler 1990, sid. 173 & 180) Invävt i begreppet 

performativitet ligger både det engelska "performance", framförande, och det språkvetenskapliga 

begreppet "performativ sats", det vill säga en sats där det ingående verbet blir till den handling det 

betecknar i den stund det uttalas. Ett exempel på en språkvetenskapligt performativ sats är "jag 

lovar", där verbet “lovar” alltså blir den handling, ett löfte, som det betecknar. Genus som 

performativitet, i Butlers förståelse, är alltså ett framförande som skapar det som det betecknar eller 

föreställer. 
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! Ett genus, eller ett könat subjekt, är dock inte en gång för alla skapat, utan måste ständigt 

skapas om igen. Performativiteten är beroende av ständig upprepning. (Butler 1990, sid. 178-179 & 

1993b sid. 317-318). Det är just i denna upprepning som möjligheten till glapp, eller till queera 

läckage, ligger. I mellanrummen mellan upprepningarna ligger allt sådant som inte ryms i det 

performativa könet och hotar att upplösa den identitet som skapas i upprepningarna (Butler 1993b, 

sid. 317). 

! Nära relaterat till den subversiva potentialen i den performativa upprepningen är Butlers 

användning av Althussers interpellationsbegrepp. Enligt kulturvetaren Chris Barker skapas 

subjektet i denna teori genom ett diskursivt tilltal, en interpellation. Tilltalet skapar en 

subjektsposition som den tilltalade individen intar och därigenom konstitueras som ett bestämt 

subjekt (Barker 2008, sid. 63). Butler refererar till den bild av en polisman som tilltalar någon på 

gatan, och därigenom skapar denne som ett subjekt för lagen, som Althusser använder, men hon 

frågar sig: "Are there other ways of being adressed and constituted by the law, ways of being 

occupied and occupying the law, that disarticulate the power of punishment from the power of 

recognition?" (Butler 1993a, sid. 121-122) Hon menar att Althusser visserligen förutsåg 

möjligheten av "dåliga subjekt", men att han underskattat vidden av möjlig olydnad. Hon resonerar 

sedan kring hur interpellationen kan skapa mer än bara det den strikt sett refererar till. Det finns fler 

möjligheter än att antingen svara korrekt på den, eller att vägra den. Lagen, eller interpellationen, 

kan reartikuleras på andra sätt än det avsedda, och skapar därmed mer än vad som någonsin avsågs. 

"It is this constitutive failure of the performative, this slippage between discursive command and its 

appropriated effect, which provides the lingusitic occasion and index for a consequential 

disobedience" (Butler 1993a, sid. 122). Med andra ord, queera läckage i en Butlersk tappning kan 

förstås också som ett felaktigt svar på en interpellation, det vill säga skapandet av ett annat subjekt 

än det avsedda. Normen rymmer möjligheten att felanvända den. Subjektet är inte pre-existerande i 

förhållande till dess diskursiva konstruktion, men heller inte helt determinerat av densamma. 

! Att subjektet inte är pre-existerande, att det inte uttrycker en inre, och fullständig, sanning 

om sig självt i de upprepade performativa handlingar som konstituerar det, innebär också att 

subjektet aldrig är identiskt med psyket. Det kommer alltid att finnas ett överflöd i psyket, bestående 

av just det som utesluts i konstruktionen av subjektet. Detta det uteslutna hotar alltid att tränga fram 

i mellanrummen, och är också alltid och ofrånkomligen en del av det konstruerade subjektet genom 

att vara uteslutet. I den illusoriskt enhetliga heterosexualitetens överskott ryms alltid 

homosexualiteten. Butler själv tar exemplet med en stone butch som konstitueras som den 

försörjande och omhändertagande parten i ett förhållande, till synes en strävan efter en make-roll. 

Denna strävan riskerar dock alltid att omkastas av vad Butler kallar inversionens logik. Önskan att 
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ta hand om, att tillfredsställa och att försörja kan inverteras till självuppoffring och feminin 

självförnekelse. (Butler 1993b, sid. 315-316).

! För min undersökning av den tidiga svenska pingströrelsen blir Butlers teori om 

heterosexuell matris, performativ upprepning och den subversiva potentialen i det diskursivt 

skapade subjektet, ett användbart prisma att se diskursiva praktiker igenom. Vilka queera läckage i 

den heterosexuella matrisen framträder när man ser på den tidiga svenska pingströrelsen med detta 

verktyg?

2. ANALYS

2.1. Kvinnors offentliga positioner

2.1.1. Synen på och bakgrund till “kvinnopredikande”

Söderholm citerar John Ongman, baptistpastor i Örebro och grundare av evangelistutbildning där, i 

frågan om kvinnors rätt att predika evangelium. Ongman hade 1895 väckt visst motstånd i sitt eget 

samfund kring beslutet att utbilda och sända ut också kvinnor som evangelister, men det goda 

resultatet av kvinnornas evangelisationsarbete var för honom ett talande argument för att han haft 

rätt i sitt beslut. Söderholm är enig med Ongman i detta, och i att Paulus ord om att kvinnor ska tiga 

i församlingen inte kan tolkas så att kvinnor inte skulle ha rätt att  uppträda offentligt, eller hålla 

föredrag även över religiösa ämnen. Dock är han noga med att poängtera att detta inte innebär att 

kvinnor kan fungera som ledare eller lärare i församlingen, när det någon gång har hänt att en 

kvinna har lett en församling har det alltid gått illa, menar han. På flera ställen tala också såväl 

Söderholm som de han citerar om att det fanns ett stort behov av "bröder" som kunde ta sig an de 

många nya församlingar som bildades runt om i landet till följd av evangelisternas arbete 

(Söderholm 1927, sid. 119-120 & Söderholm 1928, sid. 7-9, 136 & 457). Det som så att säga 

framkommer mellan raderna i allt detta är dock att det förekom att kvinnor ledde församlingar. 

Några måste ju utgöra de exempel på kvinnor som stannat på en plats och lett församlingen som 

Söderholm nämner som avskräckande exempel, och de församlingar som saknar ledande bröder 

måste ju ledas av någon. Samtidigt som det också är tydligt att normen är att det är en mansroll.

! Att i synnerhet företrädare för statskyrkan uppfattade kvinnor som ledde möten och 

predikade i möten, oavsett om dessa kallades evangelister och oavsett om mötet kallades 

väckelsemöte, som klara omöjligheter utifrån Paulus ord verkar dock tydligt i det Söderholm 

berättar om motståndet från prästerskapet i statskyrkan hyste mot de frikyrkliga evangelisterna. Ett 

motstånd som blev mångdubbelt större då predikanten i fråga var en kvinna.  "Särskilt ha många 

präster visat ett väldigt mod, då någon evangelistsyster börjat verka på en plats" (Söderholm 1928, 
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sid. 387) skriver han aningen sarkastiskt. Han berättar sedan en lite märklig historia från Blekinge 

där den lokale kyrkoherden varje kväll infann sig på de möten som två evangelistsystrar höll, och 

tog över både mötesledning, predikande, och läsande av Fader vår och välsignelsen (Söderholm 

1928, sid. 387-388). Kyrkohereden har alltså, beroende på hur man tolkar det, antingen avsiktligt 

försökt förhindra att de båda kvinnorna iklädde sig en prästroll, genom att själv ta den, eller också 

har han helt enkelt uppfattat det som att mötet saknade präst då det endast var kvinnor på podiet, 

och försökt att fylla det uppfattade behovet. En evangelistsyster i Värmland berättar också om hur 

den lokala prästen försökt förbjuda henne att hålla möten i hans församling, med hänvisning till att 

det var endast hans, det vill säga prästens, uppgift (Söderholm 1928, sid. 51).

! Med andra ord innebar den rådande normen inom pingströrelsen å ena sidan att kvinnor 

kunde predika och leda möten, men å andra sidan bara i sammanhang som riktade sig till 

utomstående eller ofrälsta. Att leda och undervisa församlingen var idealt en manlig uppgift. 

2.1.2. Evangelistrollen

! Till våra evangelisters utrustning hör att hava Jesus i hjärtat genom ett dop i Helig 
! Ande samt Bibeln i hand och hjärta och en oljeflaska i fickan. Utrustningen i övrigt, 
! både vad beträffar huvudet och garderoben, kan ju vara mycket växlande, men dessa
!  tre ting höra till det absolut nödvändiga. (Söderholm 1927, sid. 569)

! Av de tre nämnda tingen i evangelistens utrustning är det kanske främst oljeflaskan som 

kräver en förklaring. Vid förbön för sjuka användes vissa gånger smörjande med olja, som ett 

komplement till handpåläggningen. Förebilden för detta fann man dels i Markusevangeliets 

berättelse om hur lärjungarna smorde sjuka med olja och botade dem, och dels i Jakobsbrevets 

anvisning om att den som är sjuk skall vända sig till församlingens äldste för att dessa skall smörja 

honom med olja och be för honom. (Söderholm 1927, 568-569) Det var alltså den typen av 

situationer som evangelisten skulle vara förberedd på genom att alltid bära med sig sin oljeflaska. 

Intressant är att man i sin tillämpning gjorde detta till en uppgift också för evangelister (såväl 

kvinnor som män), trots att bibelordet det är hämtat från talar om det som en uppgift för 

församlingsäldste (som enbart var män).

! Utöver den sammanfattande beskrivning av evangelisterna och deras arbete som Söderholm 

lämnar i det inledande citatet kan också nämnas att de var utsända av olika lokalförsamlingar. Lewi 

Pethrus betonar detta i en artikel i EH 1918 med rubriken "Den fria evangelistmissionen". Många, 

men inte alla, hade gått i någon kortare bibelskola eller bibelkurs, och de kunde i vissa fall få 

"anvisning på fält" därigenom, men utsändande var enskilda församlingar (Pethrus 1918, sid. 2). 

Den formella uppdragsgivaren var alltså en enskild lokalförsamling, men Pethrus lägger i samma 
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artikel också stor vikt vid att den verkliga uppdragsgivaren är den Helige Ande, och att 

församlingen inte väljer evangelisten, utan endast har som kallelse att avskilja och sända de som 

den Helige Ande väljer. Församlingen är mellanhanden. (Pethrus 1918, sid. 2)

! Att lokalförsamlingen avskiljer och sänder evangelister betydde dock sällan att de också 

avlönade dem. Lewi Pethrus skriver att den kostnad lokalförsamlingen har för evangelisten i regel 

sträcker sig till respengar så att de kan ta sig till sitt fält, på sin höjd, församlingens ansvar för sina 

evangelister är andligt snarare än ekonomiskt (Pethrus 1918, sid. 2). Ett återkommande inslag i 

många berättelser av evangelister är också den ekonomiska knappheten. Söderholm uppger 

exempelvis om de två evangelistsystrarna som kom till Blekinge 1917 att de periodvis även saknade 

tak över huvudet (Söderholm 1928, sid. 530). En evangelistsyster berättar om hur hon och hennes 

kamrat försörjde sig genom att arbeta i hemmen i bygden (Söderholm 1928, sid. 52). Det är också 

just den möjligheten till försörjning som enligt Söderholm i vissa fall kan göra kvinnor bättre 

lämpade som evangelister, eftersom de lättare än män kunde finna sådant arbete (Söderholm 1928, 

sid. 8). 

! Evangelisterna reste i regel till områden där det inte redan fanns någon pingstförsamling, 

eller någon "fri församling" som var det uttryck som användes vid den här tiden. Det uttryck som 

ofta används är att de bröt ny mark för evangeliet (Söderholm 1928, sid. 487, 490-491 & 543), men 

det hände också att de blev kallade av en redan etablerad församling som önskade att evangelisk 

verksamhet skulle bedrivas inom sitt område (exv. Söderholm 1928, sid. 48-50), eller att någon 

församling hade evangelister i ytterområden till det egna lokalområdet, så kallade utposter. 

Smyrnaförsamlingen i Stockholm hade exempelvis en kvinnlig evangelist anställd för regelbunden 

verksamhet i Märsta, och i Karlskrona beröms Gertrud Kristoffersson "och många andra 

gudahängivna evangelistsystrar " för att ha verkat särskilt på församlingens många utposter 

(Söderholm 1928, sid. 532). 

! Många gånger hyrde evangelisterna en stuga som fick tjäna som både bostad och lokal för 

gudstjänster, i de fall de försörjde sig genom sömmerskearbete och liknande fick stugan vara även 

arbetslokal (Söderholm 1928, sid. 51, 536 & 544-545). Andra gånger bedrevs evangelisationen mer 

i form av genomresa eller runtresa. De ovan nämnda evangelistsystrarna i Blekinge, Ester Berglind 

och Erika Lundberg, skriver exempelvis i Evangelii Härold i juli 1917 om hur de kände Andens 

maning att göra en missionsresa genom Blekinge, de gick då till fots från Karlskrona till Ronneby, 

på de platser de passerade höll de när så var möjligt offentliga möten (Berglind & Lundberg 1917, 

sid. 115).

! Just anordnandet av möten är den form för evangelistarbete som oftast återkommer i 

berättelserna. En evangelistsyster i Värmland berättar exempelvis om sin upplevelse av det: "Jag 

minns, när jag skulle hålla det första mötet, hur rädd jag var. Bara jag såg mitt namn på affischerna, 
! 14



så blev jag rädd, och när folket kom till mötet, tänkte jag gå hem, men jag fick ändå taga mod till 

mig och vittna. Så satte jag ut flera möten." (Söderholm 1928, sid. 50). Hon skriver också att Gud 

senare flyttade henne till en annan socken där hon och tillsammans med en kvinna på platsen 

började hålla möten "och många själar blevo frälsta och döpta i vatten." (Söderholm 1928, sid. 50) 

I något enstaka fall talas också om att sälja och dela ut Evangelii Härold som en del av 

evangelistens uppgifter (Söderholm 1928, sid. 60-61).

! Sammanfattningsvis innebar alltså rollen som evangelist ett mer eller mindre kringresande 

liv, där man stannar en kortare eller längre tid. Anordnar och talar i, samt leder, offentliga möten, 

ber för sjuka och smörjer dessa med olja, och i vissa fall även försäljning och utdelning av 

tidningar. Detta kombineras ibland med arbete i privata hem eller som sömmerska eller 

motsvarande, för försörjningens skull, och ibland, mer sällsynt, med anställning och lön från en 

församling.  

2.1.3. Predikande bröder

År 1916 och år 1918 publicerade EH adresslistor över evangelister som antingen utsänts av 

Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, eller som tilldelats fält via Filadelfiaförsamlingens bibelskola. 

Att dessa adresslistor upphör efter 1918 är troligen en ren utrymmesfråga. På den sist publicerade, 

som omfattar evangelister från bibelskolan 1917, finns 81 namn. Söderholm skriver att elevantalet 

vid bibelskolan under åren närmast därefter ökade till 400 per år, för att under åren 1922 och 1923 

tillfälligt begränsas till omkring 250 genom en skärpning av behörighetskraven så att endast de som 

var övertygade om att vara kallade till att vara evangelister var behöriga, åren därefter steg antalet 

deltagare kraftigt igen och uppgick 1927 till närmare 700 (Söderholm 1928, sid. 114-115). Jämför 

man med antalet elever de år då endast de med säker evangelistkallelse antogs kan man alltså anta 

att av åtminstone runt 200 av eleverna på bibelskolan åren innan och efter gick ut som evangelister. 

Att publicera adresslistor över så många personer i en tidning av EHs ringa omfång hade 

förmodligen inneburit att alltför mycket annat material hade fått strykas. Eventuellt hänger 

avsaknaden av senare adresslistor också samman med den artikel som Lewi Pethrus skrev i EH 

samma månad som den sista listan publicerades, och som refererats ovan, om att utsändandet av 

evangelister var lokalförsamlingarnas uppgift. Genom att inte publicera listor på evangelister som 

utgått från bibelskolan i Stockholms Filadelfiaförsamling ville man kanske undvika att ge bilden av 

att det var den som skulle ha ett huvudansvar för att utsända evangelister i pingströrelsen i Sverige. 

De adresslistor som publicerades ger i alla fall ett stickprov på hur fördelningen av evangelister i  

den tidens pingströrelse såg ut (se tabell nedan). Förteckningen från januari 1916 innehåller 20 

namn, varav 13 är kvinnor och 7 är män (EH 1916-01-13, sid. 2), i december samma år omfattar 

adresslistan 49 namn, varav 31 kvinnor och 18 män (EH 1916-12-14, sid. 203), på den sista 
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förteckningen, från januari 1918 finns namn på 81 evangelister, varav 54 kvinnor och 27 män (EH 

1918-01-24, sid. 16). 

Av denna sammanställning kan vi se att merparten under dessa år var kvinnor, trots detta finns i 

materialet i övrigt ett påfallande maskulint sätt att tala om evangelister, Herrens vittnen etc. I vissa 

fall tycks man till och med tala om det som en helt manlig position. 

! Trots att mycket i materialet, adresslistorna såväl som det faktum att de konkreta 

evangelister som omtalas ofta är "en syster" eller "ett par evangelistsystrar", ger vid handen att 

evangelisterna mycket ofta var kvinnor tycks de länge ha varit underrepresenterade vid de årligen 

återkommande bibelstudieveckor för predikanter som började anordnas 1916. Söderholm skriver att 

det inte var förrän i och med den femte bibelstudieveckan, 1920, som "även systrarna från fältet 

hälsats välkomna" (Söderholm 1928, sid. 123), Trots detta syns på gruppfotot från den allra första 

veckan, i Korsberga, Västergötland, 1916, två kvinnor sittande i främsta raden med sina biblar 

uppslagna (se bild nedan). Enligt Söderholm var det 24 deltagare totalt (Söderholm 1928, sid. 118) , 

på gruppbilden är 21 personer med, vilket kön de tre som fattas på bilden hade är alltså ovisst.

män kvinnor

0

15

30

45

60

jan 1916 dec 1916 jan 1918
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!

! ! ! (bilden hämtad från Söderholm 1928, sid. 119)

Under den fjärde bibelstudieveckan, i Kölingared 1919, gjorde "predikande bröder" som deltog ett 

uttalande mot samfundsorganisation och för den samfundsfria organisation som pingströrelsen 

hade. Detta publicerades i EH den 31 juli 1919, enligt Söderholm undertecknat av "102 närvarande 

bröder" (Söderholm 1928, sid. 123). Går man till det numret av EH och granskar undertecknarna 

finner man dock 4 kvinnonamn bland de predikande bröderna, nämligen: Elma Eriksson, Anna 

Svensson, Anna Flodin och Linda Johnsson. Därutöver har 21 personer undertecknat med endast 

förnamnsinitialer plus efternamn, och det kan åtminstone inte förutsättas att samtliga av dessa är 

män. Även i EH anges dock undertecknarna sammanfattande som "bröder." (EH 1919-07-31).  På 

bibelstudieveckorna för fria predikanter rådde enligt Söderholm också "broderlig kärlek och 

endräkt" (Söderholm 1928, sid. 120), och såväl han som Sven Lidman förundrades över den "Guds 

nåd, som vilade över bröderna" (Söderholm 1928, sid. 124). Det tycks alltså som om det i samband 

med bibelstudieveckorna för predikanter funnits dels en enighet om att den som deltog i dessa, 

åtminstone de första åren, var en "broder", och samtidigt en möjlighet för vissa kvinnor att inta just 
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den manliga positionen. Till och med att uttala sig med den auktoritet som undertecknandet av ett 

officiellt uttalande innebär. Långt ifrån alla av de under dessa år aktiva kvinnliga 

pingstevangelisterna (jmf. adresslistorna från samma år) har uppenbart känt sig inkluderade i den 

kallelse till fria predikanter som gick ut inför den första bibelstudieveckan (Söderholm 1928, sid. 

118), eller de följande åren. Men några har som vi kunnat se inkluderat sig själva i skaran av 

"bröder", deltagit med broderlig kärlek i bibelstudieveckor och undertecknat uttalande från 

predikande bröder. 

! Denna möjlighet för kvinnor att ta en position som "broder" kan tolkas med hjälp av Butlers 

läsning av Althusser och användning av interpellationsbegreppet (Butler 1993a, sid. 121-122). I den 

rådande diskursen –såväl den språkliga, sättet man talade, som i den diskursiva praktiken, hur man 

faktiskt agerade – i dåtidens pingströrelse var positionen som deltagare i de årliga veckorna för 

predikanter en maskulin position. Den maskulina subjektsposition som här skapats diskursivt, och 

som utgör en interpellation med möjligheten att skapa subjekt, innehåller med Butlers tolkning den 

subversiva möjligheten att skapa andra, olydiga subjekt. Att som kvinna svara på den innebär ett 

alternativ utöver att antingen korrekt subjekt, det vill säga manligt genus som utspelas i och på en 

manlig kropp, eller inget subjekt alls skapas. Här skapas subjekt med kvinnligt kön men manligt 

genus, ett åtminstone tillfälligt glapp i den heterosexuella matrisen. Ett queert läckage i 

mellanrummen mellan de upprepningar som performativt skapar det kulturellt begripliga subjektet. 

! Det kan i det sammanhanget vara intressant att också se på predikandet i sig som en aktivitet 

som i det omgivande samhället, och inom statskyrkan, utmärkte en subjektsposition som var 

reserverad för män fram till 1958, då en lagändring (SFS 1958:514) angående kvinnors rätt att 

inneha prästtjänst röstades igenom i riksdagen. Detta visas inte minst i reaktioner mot de predikande 

kvinnorna som ju ofta kom från prästhåll. Sett i relation till den omgivande diskursen, och inte 

enbart den interna, skulle alltså positionen som evangelist kunna läsas som en maskulin position. 

Att ta den rollen som kvinna, oavsett om man också räknade sig till, eller räknades till, de 

predikande bröderna på bibelstudieveckor eller i EH, skulle alltså kunna uppfattas som skapandet 

av ett, i förhållande till omvärlden, inkorrekt, eller subversivt, subjekt. 

! En annan maskulint färgad subjektsposition som i evangelist-, och missionärsrollen, stod 

öppen också för kvinnor var den som en, andlig, krigare. Ordet "fält" om det område där en 

evangelist arbetar har en inbyggd dubbelhet. Å ena sidan refererar det till jordbruket och metaforer 

av sådd och skörd, å andra sidan har det också en militär klang, inte minst när det kombineras med 

ord som strid och kamp. Exempelvis skriver Söderholm om två evangelister att: "Syster Karlsson 

och hennes kamrat, Malin Blomkvist, voro de första vittnena på det mörka Kalmarfältet. De kämpa 

nu Herrens strider på det ännu mörkare hednafältet i Mongoliet" (Söderholm 1928, sid. 517) En 

kvinnlig evangelist i Lappland beskriver också sitt och sin kamrats arbete som en kamp där de, med 
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hjälp av Gud, vunnit seger: "Vi kämpade dag och natt inför Herrens ansikte, och Herren gav en 

härlig seger" (Söderholm 1928, sid. 26-28) Och om regionen kring Katrineholm i Södermanland 

sägs det: "Även många andra Herrens vittnen, icke minst kvinnliga, hava här kämpat Herrens strider 

och haft stor framgång i arbetet" (Söderholm 1928, sid. 441) I rollen som evangelist kan alltså även 

en kvinna svara på den maskulint färgade bibliska interpellationen om att vara soldat för Kristus, 

och därmed skapas som ett subjekt där inte full överensstämmelse råder mellan kön-genus-

sexualitet. 

! Trots normen om att kvinnor inte borde leda en församling eller undervisa i församlingen 

skymtar vissa tillfällen i materialet då så ändå tycks ske. Exempelvis säger en kvinnlig evangelist 

om när hon och hennes evangelistkamrat kom till en plats i Lappland: "Gud hade lagt tömmarna i 

våra händer, och vi fingo leda hela verksamheten på platsen" (Söderholm 1928, sid. 27). Så 

småningom lämnar de ledningen till en manlig predikant, den anonyma kvinnliga evangelisten 

beskriver det med orden "Han hade de gamla troendes förtroende, och nu lämnade vi byn lugnt och 

tryggt åt honom, och han fick överta ledningen" (ibid.) Ledningen är alltså deras att lämna vidare, 

när de känner att de kan göra så, eftersom "Gud hade lagt tömmarna" i deras händer. En annan 

kvinnlig evangelist berättar om hur hon kom till en redan etablerad församling som kallat henne dit 

för att de önskade väckelse, och om hur hon korrigerar deras uppfattning om hur detta ska gå till: 

"Vännerna på platsen förstodo icke, att det behövdes bön, för att det skulle bliva väckelse. Men jag 

utlyste bönemöten, och vi voro i början ett par eller tre på, men sedan blev det ända till åtta, nio 

stycken." (Söderholm 1928, sid. 50). Därmed tog hon alltså faktiskt kommando över församlingens 

interna verksamhet, genom att utlysa – och också leda – bönemöten. Kanske var det hennes expertis 

som evangelist, som den som visste just hur man ordnade väckelse, som gjorde att hon kunde ta 

ledningen över församlingen i det avseendet. Faktum kvarstår dock att hon därigenom intog vad 

som i kontexten var en manlig subjektsposition, eller med andra ord att hon härigenom skapas som 

ett subjekt med ett, i det avseendet, manligt genus och kvinnligt kön. Ett annat exempel på kvinnor 

som leder och undervisar en grupp troende finner vi i en berättelse av en kvinnlig evangelist i 

Värmland. Hon och hennes kamrat höll väckelsemöten i sin hyrda stuga, och när det på det viset 

hade fått en grupp frälsta höll de också bönemöten med bibelstudier (Söderholm 1928, sid. 52-53). 

Här var det alltså inte tal om en redan etablerad församling, men ändå en ledande och undervisande 

uppgift som var riktad till redan frälsta snarare än sådant som syftade till att människor skulle 

omvändas. 

! På många ställen betonas att det är Gud som kallar, sänder och leder evangelister. Detta 

gäller exempelvis i Lewi Pethrus artikel om den fria evangelistmissionen som refererats ovan, där 

han skriver att det är Gud som sänder evangelisterna, församlingen är bara mellanhanden som inte 

har något annat val än att avskilja den som den Helige Ande utvalt (Pethrus 1918, sid. 2). När man i 
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materialet talar om evangelister är det också vanligt att uttrycka sig på just det sättet, att Gud sände 

dem till en viss plats. Exempel på detta är berättelsen om hur väckelsen kom till Tranås, som 

Söderholm hämtat ur antingen Svenska Morgonbladet eller Närkes-Bladet för den 20 mars 1907 

"Det är två unga systrar från Ongmans bibelskola, fyllda av Guds Helige Ande och dess gåvor, vilka 

Herren sänt att tända denna underbara och gudomliga eld" (Söderholm 1927, sid. 381) och i 

Söderholms berättelse om hur väckelsen kom till Åreda i Kalmar län: "Det var vintern 1917-1918, 

som Gud sände dit ett par andedöpta evangelistsystrar, som fingo vara till rik välsignelse 

där" (Söderholm 1928, sid. 513). Om hur pingstförsamlingen i Mörbylånga på Öland uppstod 

skriver Söderholm: "Det var de förut omnämnda systrarna, Ester Sandström och Agnes Björklund, 

[...]  som hösten 1918 kommo till Öland. Gud ledde dem på sitt underbara sätt till 

Mörbylånga." (Söderholm 1928, sid. 544) En Ivar Lindestad berättar från Österfärnebo i 

Gästrikland: "Tvenne systrar, Ida Peterson och Maria Engström, kommo år 1921 på Andens 

tillskyndelse till Österfärnebo och började med stugumöten". (Söderholm 1928, sid. 555) Och om 

hur det kom sig att evangelisten och missionären Ingrid Andersson bytte samarbetspartner och 

arbetsfält uttrycker Söderholm det: "Utkommen till Brasilien verkade hon först någon tid 

tillsammans med syskonen Berg ute på öarna i Para men blev sedan av Gud ledd att tillsammans 

med en annan svensk syster, Ester Andersson, upptaga verksamheten i staden Fortalesa i staten 

Cearea" (Söderholm 1928, sid. 269-270). Också i evangelisternas egna berättelser finns 

beskrivningar av att vara sänd och ledd av Gud. Exempelvis i en berättelse av en evangelistsyster 

om hennes och hennes kamrats arbete i Medelpad: "Vi tänkte, när vi kommo, att vi icke skulle 

kunna uträtta någonting där och önskade gå till någon annan plats. Men Herren hjälpte oss. Han 

ledde oss in i flera byar" (Söderholm 1928, sid. 39).  !

! Sammantaget finns det alltså en utbredd föreställning om att Gud väljer och leder 

evangelister, och missionärer, i deras arbete. Detta kan förstås som en diskursivt skapad 

subjektsposition som den av Gud sände och ledde, en slags den allsmäktiges interpellation om man 

så vill (Butler 1993a, sid. 121-122). Inbyggt i just denna subjektsposition finns också en stor frihet 

för egen tolkning, och en möjlighet att ge den tolkningen auktoritet genom att hänvisa till Gud. Det 

vill säga att det lämnar ett tolkningsutrymme för kvinnorna (och männen) själva, där de kan välja att 

ta på sig vissa uppdrag och roller. Kanske kan här ligga en förklaring till de, möjligen oavsiktliga, 

öppningar som gavs för kvinnor i den här tidens pingströrelse i Sverige. 

2.2. Kvinnors icke-officiella auktoritetspositioner

Förutom de möjligheter till officiella auktoritetspositioner som gavs fanns också vissa möjligheter 

för kvinnor att tala ur en inofficiell eller tillfällig auktoritetsposition under, och utanför, 

gudstjänster, i form av vittnesbörd, tungotal med uttydning och profeterande. 
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! O. L. Björk, baptistpastor som tidigt övergick till pingströrelsen och blev en av de ledande 

inom denna (Alvarsson 2007b, sid. 24), skriver i en redogörelse för hur pingstväckelsen kom till 

hans församling i Stora Mellösa om hur Guds Ande helt åsidosatte honom som pastor och 

mötesledare under sex veckors tid, inga möten annonserades, men gudstjänst pågick ändå nästan 

ständigt: "Under en tid av omkring sex veckor annonserades ej ett enda möte. Guds Ande skötte om 

annonseringen på det sätt, som han behagade använda, och det gick utmärkt."(Söderholm 1927, sid. 

335 ) Björk höll ingen predikan och någon sådan efterfrågades heller inte, ville han ändå säga något 

i gudstjänsten hade han på inget sätt företräde till talarstolen: "Jag höll ingen enda predikan under 

dessa sex veckors tid, och om jag ville avlägga ett vittnesbörd så måste jag skynda mig fram eller 

resa mig upp med hast, annars kom en annan före mig" (ibid. ). Dessa gudstjänster hade inget 

förhandsprogram utan beskrivs av Björk på följande sätt: "Den förste som kom till kapellet vid 10-

tiden på f.m., började sjunga en sång. Under tiden han sjöng, hade flera kommit, och då började 

vittnesbörden, som sedan fortsatte, omväxlande med bön och sång, hela dagen och, som sagt, även 

halva natten." (ibid.)

! Frånvaron av på förhand satt program återkommer i många andra beskrivningar i materialet, 

och tycks ha varit något man fäste en alldeles särskild vikt vid. Exempelvis talas det också om de 

redan nämnda årliga bibelstudieveckorna på samma vis (Söderholm 1928, sid. 120) En anonym 

"broder i Lycksele" beskriver den första tidens väckelse i Lycksele på liknande sätt: "Sången intog 

ett ganska stort rum vid de offentliga sammankomsterna, omväxlande med korta vittnesbörd, 

bibelläsning och bön. Med anledning därav åsidosattes de gamla kyrkopredikningarna, vilket 

vållade motsägelse och oro i vissa människokretsar, så att man sökte fram gamla postillor, läste om 

falska profeter och villoandar och tillämpade det på väckelsen." (Söderholm 1927, sid. 439). 

Söderholm skriver också om en egen upplevelse av hur Andens ledning kastat om en planerad 

gudstjänstordning:

! Då sången och bönen var slut, skulle jag just stiga upp i talarestolen för att börja 
! mötet. Men – döm om min förvåning, då en broder, som satt bredvid mig, skyndar 
! upp i talarestolen och säger, att Guds Ande manat honom att börja mötet [...] Jag 
! anför detta såsom ett exempel på, huru Gud leder och välsignar, där Han får leda. 
! Hade brodern ej varit öppen för Andens röst, utan jag, efter mitt blotta förstånd, gått 
! upp och läst den tillämnade psalmen, hade helt visst hela mötet blivit snedvridet och 
! föga uppbyggligt. (Söderholm 1927, sid. 564). 

Han fortsätter beskrivningen av samma gudstjänst på följande sätt: "Nu fick Anden leda från början 

till slut, och så fingo vi en underbar stund inför Herrens ansikte, då prästerna knappast kunde göra 

tjänst för Herrens härliga närvaros skull. Åtminstone hade systern, som skötte orgeln, mycket svårt 

att tjänstgöra, därför att Guds Ande så föll över henne, att hon bara ville tala i tungor och prisa 

Gud." (ibid.). En intressant detalj i det sista citatet är förstås användningen av ordet "prästerna" som 

följs av exemplifieringen med systern som skötte orgeln. Indirekt ger Söderholm där prästtiteln till 
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en kvinna. Därutöver är det intressant att, i alla här anförda exempel, se hur strukturen, eller om 

man så vill dynamiken, i gudstjänsten åsidosatte den vanliga hierarkiska ordningen. Den som kände 

sig manad av Gud att tala, sjunga eller be, gjorde så. Det var en möjlighet att ta talarrollen i 

gudstjänsten som inte tycks ha uteslutit kvinnor. Elias Andersson skriver om tidiga pingstmöten i 

Skövde i en artikel i Göteborgs Veckotidning från den 7 februari 1907, som Söderholm citerar i sin 

helhet: 

! Församlingens pastor C.V. Hugo, skulle ha lett mötet men hade blivit något förkyld, 
! varför han uppdragit åt en annan broder att börja mötet. Sedan denne uppläst de fyra 
! första verserna av 1 Kor. 10 och talat däröver en liten stund innerligt och manande, 
! användes tiden till korta vittnesbörd och bön. Härunder tycktes Anden strömma till 
! hjärtat och sinnet allt rikare och rikare. Det var gott att se, hur en reste sig här och en 
! där, ja flera på en gång, både män och kvinnor, för att säga något om Herrens godhet 
! och trohet samt utgjuta sina hjärtan i bön. (Söderholm 1927, sid. 269) 

Signaturen A. P-th skriver från Dalarna: "Den Helige Ande ledde fritt alla möten. Bröder och systrar 

deltogo utan något som helst program, och resultatet var enastående härligt" (Söderholm 1927, sid. 

353) I ett referat i Dagens Nyheter den 13 maj 1907 från den norske pingstpastorn T.B. Barratts 

mötesserie i Stockholm sägs det: "De vittnande äro i allmänhet medelålders män. – En kvinna 

uppträder från musikläktaren, de ledandes plats. Även hon är ganska sansad i sitt tal." (Söderholm 

1927, sid. 316).  

! Tungotal, eller att tala i tungor, som nämns i en av skildringarna ovan,  betraktades som ett 

tecken på att vederbörande var andedöpt. Just andedopet, tron på att den kristne förutom att döpas i 

vatten också kunde och borde uppleva ett dop i Helig Ande med olika andegåvor som följd, var 

centralt i pingströrelsens teologi och praktik. Enligt Söderholm var det t.o.m. det allra mest 

karaktäristiska hos pingstväckelsen (Söderholm 1927, sid. 463). Två typer av tungotal kan urskiljas 

i såväl de olika berättelserna, som i Söderholms definition av vad det är. Det ena är talandet av ett 

existerande språk, som är okänt för den talande. Det andra att tala ett språk som inte är känt av 

någon, inte heller av den talande själv. I Apostlagärningarnas berättelse om den första pingstdagen 

talar lärjungarna språk som förstods av människor som kom från olika länder. I 1917 års 

översättning lyder de aktuella verserna (kapitel 2, vers 4-6): "Och de blevo alla uppfyllda av helig 

ande och begynte tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem 

fromma judiska män från allahanda folk under himmelen. Och när dånet hördes, församlade sig 

hela hopen, och en stor rörelse uppstod, ty var och en hörde sitt eget tungomål talas av dem."

I Första Korinthierbrevet skriver Paulus om den andra typen av tungotal, återigen i 1917 års 

översättning (kapitel 14, vers 2): "Ty den som talar tungomål, han talar icke för människor, utan för 

Gud; ingen förstår honom ju, han talar i andehänryckning hemlighetsfulla ord." I samma kapitel 

skriver Paulus också (vers 13) "Därför må den som talar tungomål bedja om att han ock må kunna
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uttyda." Det vill säga att tungotalet, när det är av typen språk som är okänt för alla, också kan 

uttydas, eller översättas, till ett språk som är bekant för de närvarande, och i regel också för den 

talande. Med Söderholms beskrivning blir detta: 

! När vi läsa Apg. och 1 Kor., så finna vi, att det gavs olika slag av tungotal. Paulus 
! talar även i 1 Kor. 12:28 om ‘att på olika sätt att tala tungomål-’ På första pingstdagen         
! talade lärjungarna olika främmande språk , som de närvarande från olika länder, där 
! dessa språk talades, kände igen. I Korint talades språk, som ingen kände utan som 
! måste uttydas av någon, som därtill undfått den särskilda Andens gåva, som kallas för 
! uttydningens gåva (Söderholm 1927, sid. 524). 

Det är karakteristiskt att Söderholm skriver att det "måste" uttydas. Återkommande i berättelserna 

om tungotal i gudstjänster är just att de följdes av uttydning. I Veckoposten den 21 mars 1907 

skriver baptistpastorn J. A. Svedberg om sina första erfarenheter av tungotal i en gudstjänst, vilka 

han gjorde vid en gudstjänst i Filadelfia i Örebro (Söderholm 1927, sid. 290-293). Han beskriver 

först hur två kvinnor talar i tungor och sedan själva uttyder det talade, därefter om en ung man som 

talar i tungor utan uttydning. Det senare uppfattar han, till skillnad från det första, som störande och 

stötande: "Han meddelade ingen uttydning, och hela hans uppträdande påminde mig om Pauli ord: 

‘Skola de icke säga oss: I ären från edra sinnen?’ Kvinnornas tal däremot verkade alls icke 

störande." (Söderholm 1927, sid. 292). Svedberg är förvisso en utomstående, om än en sympatiskt 

inställd sådan, men även inom rörelsen tycks det ha rått enighet om att tungotal i gudstjänsten bör 

följas av uttydning, och att detta också var tillgängligt för den andedöpte person som bad om det. 

En "broder i Norrland" skriver "det står, att om man får gåvan att tala med tungor, får man bedja om 

uttydningens gåva, och den skall givas oss" (Söderholm 1927, sid. 493).  Och Söderholm menar 

också att det endast är tungotal utan uttydning som möjligen är en mindre värdefull andlig gåva, 

åtföljs tungotalet av uttydning "är gåvan att tala i tungor lika stor som profetians gåva" (Söderholm 

1927, sid. 529). Han skriver också att detta är något mycket vanligt i pingströrelsen: "Profetior i 

form av tungotal med uttydning äro synnerligen vanliga inom pingstväckelsen, och varje broder och 

syster torde kunna anföra sådana ur sitt eget livs erfarenhet." (Söderholm 1927, sid. 545). Detta 

påstående bekräftas också av de oerhört många berättelser om detta som återkommer i materialet. 

När tungotal åtföljs av uttydning har det också funktionen att uppbygga församlingen, Söderholm 

skriver om denna aspekt av tungotalet: "Ett budskap från Herren, framburet i tungor med uttydning, 

kan många gånger giva mera ljus, uppbyggelse, tröst eller allvarlig förmaning och 

hjärteförkrosselse än en hel predikan." (Söderholm 1927, sid. 533).

! Som ett exempel på hur det kunde gå till ska jag citera baptistpastorn Alfr. Engdahl som        

1907 skriver om den nya rörelsen i Örebro, i Svenska Tribunen, återgivet av Söderholm:

! Efter predikan sjöng en ung flicka en sång i Anden på ett främmande språk, och sedan 
! hon gjort detta, stannade hon en stund, likasom om talorganen skulle göras i ordning 
! för ett annat språk, och därpå översatte och sjöng hon det redan sjungna på svenska. 
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! Mycken sång har jag hört, men aldrig har någon sång gripit mig, som vad denna gjorde. 
! Rösten var, som hade den kommit direkt från en bättre värld. Det egendomliga är, att 
! hon i vanliga fall icke alls har denna röst. Någon torde kanske vilja veta, vad hon sjöng, 
! och därför angiver jag orden, som blevo nedtecknade, efter som hon sjöng: ‘Loven, 
! loven, loven eder Gud! Han tronar uti majestät och makt. Hans ögon blicka ned på dig. 
! Jesus Kristus dog för dig och mig. Gå i dag, i dag är tid, verka mitt verk! Jag kommer 
! snart till dig. Säg, är din lampa klar? Broder, syster, redo var! Jag, din Gud, kommer
! snart.  (Söderholm 1927, sid. 289-290)

I form av tungotal med uttydning kunde alltså även en kvinna vända sig till församlingen med 

förmaningar och uppmaningar – peka ut riktningar och lämna veto, i Guds namn, i korthet ta 

ledningen över, och undervisa, församlingen.  I det ovan citerade exemplet är det också intressant 

att flickan å ena sidan talar ur Guds position, i.e. "Jag, din Gud", och å andra sidan samtidigt 

använder tilltalsorden "Broder, syster" till församlingen när hon uppmanar den att vara redo - d.v.s.  

hon talar just i den uppmaningen ur sin egen position. Det är ju i förhållande till henne de övriga 

medlemmarna är "broder" och "syster", inte i förhållande till Gud. Detta kan förstås som att 

subjektspositionen som Guds språkrör, som är öppen för både kvinnor och män, rymmer 

möjligheten att också tillfälligt inta, och tala ur, en mer personlig auktoritetsposition som annars är 

reserverad för män. En reartikulering av subjektspositionen på ett annat sätt än det avsedda, eller det 

tillfälle där det diskursiva kommandot slinter och skapar den språkliga möjligheten för olydnad 

(Butler 1993a, sid. 122), för att tala med Butler. Därutöver är det förstås intressant att kvinnor, som 

formellt sett är uteslutna från möjligheten att tala med auktoritet till och i församlingen, kan göra 

det genom att tala i Guds namn. Här finna alltså återigen en slags den allsmäktiges interpellation i 

diskursen, som nämndes i avsnittet om evangelister, som kan svaras på av kvinnor för att nå en 

manlig auktoritetsposition de egentligen inte har tillträde till. 

! Med tanke på hur rikligt förekommande berättelserna om kvinnor som talar i tungor, uttyder 

och profeterar är i materielet är det för övrigt ett intressant förhållande i sig att Söderholm i sitt 

kapitel om andedopet och dess yttringar återger personliga berättelser om detta av sju "bröder", men 

bara en av en kvinna. Det kanske kan förstås som att denna position  idealt, eller normativt, var 

uppfattad som mer manlig än kvinnlig, även om den i praktiken ofta intogs och användes av 

kvinnor. Detta stöds f.ö. också av att den bibelhänvisning som används för att kommentera det nya 

skeendet är Joel 2:28 om hur söner och döttrar ska se syner och profetera när Gud utgjuter sin Ande 

i de yttersta dagarna (t.ex. Söderholm 1927, sid. 395). Det vill säga, att kvinnor (och unga) talar 

profetiskt i församlingen är ett sensationellt undantag, som bevisar att man lever i den yttersta tiden, 

att (de äldre) männen gör det är norm. Här vill jag titta närmare på den enda berättelse av en kvinna 

själv om hennes andedop som förekommer i materialet. Hon berättar: "En natt fick jag, likt fordom 

Jakob, kämpa med Herren, tills morgonrodnaden uppgick, men också Jakobs bön blev denna gång 

min bön" (Söderholm 1927, sid. 517) Det bibelsammanhang hon syftar på är den berättelse i första 
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Moseboken där Jakob brottas med Gud och säger "Jag släpper dig inte, med mindre du välsignar 

mig." (1 Mos. 32:26) När hon ska beskriva, och troligen också när hon upplever sitt andedop, tar 

hon alltså rollen, eller som jag hellre skulle beskriva det, subjektspositionen som Jakob. En uttalat 

manlig subjektsposition som finns som interpellation i den diskurs hon tillhör och som, genom att 

hon svarar på den, tillåter henne att gå utanför de begränsningar som råder för kvinnor, att, andligt, 

konstitueras som man. Det är ett glapp i den performativa upprepningen, som skapar ett subjekt där 

en viss dissonans, i förhållande till heteronormativiteten, råder mellan kön, genus och sexualitet 

(jmf. Butler 1990, sid. 173 & 178-179, 180 och Butler 1993a, sid. 122). 

2.3. Kvinnlig homosocialitet 

Utmärkande för den diskursiva praktik som evangelistverksamheten utgjorde i den tidiga 

pingströrelsen var att kvinnor påfallande ofta reste och arbetade i par, det förekom också att manliga 

evangelister använde den formen men för kvinnor var det närmast en regel. På de adresslistor från 

Evangelii Härold som nämndes ovan i avsnittet "Predikande bröder" var evangelisterna fördelade 

som följer: I januari 1916 var det sju män, varav två bodde i par och tretton kvinnor, varav åtta 

bodde och arbetade två och två, tre bodde och arbetade tillsammans alla tre, och de övriga två reste 

och bodde alltså ensamma (EH 1916-01-13, sid. 2), i december 1916 omfattade adresslistan 31 

kvinnor varav 28 bodde och arbetade parvis, och tre på egen hand samt 18 män, varav åtta arbetade 

och bodde parvis och tio alltså själva (EH 1916-12-14, sid. 203). På listan som publicerades i 

januari 1918 fanns 54 kvinnor, varav 30 bodde tillsammans två och två, och alltså 24 ensamma, och 

27 män, varav två bodde och arbetade tillsammans och resterande 25 alltså en och en (EH 

1918-01-24, sid. 16). 

! Dessa "par" bland evangelisterna återkommer också flitigt i berättelserna om och från 

evangelistverksamheten i materialet. Den term som genomgående används om den andre i ett 

sådant par är "kamrat", eller "evangelistkamrat".  Nästan överallt i de kapitel i Söderholms bok som 

innehåller insamlade berättelser om pingströrelsens första spridning i Sverige talar 

uppgiftslämnaren om hur "två systrar" eller "ett par systrar" kom till bygden under rörelsens början 

och höll möten. Hur evangelistmissionen gick till har refererats mer utförligt under avsnittet 

"Evangelistrollen", men jag rekapitulerar här. Evangelisterna hyrde i regel lokal, tillfälligt för något 

eller några möten eller för längre tid, försörjde sig på de sätt som stod till buds, ofta genom att 

arbeta i hemmen eller som exempelvis sömmerskor.  Ofta var deras möteslokal och deras bostad 

samma stuga som de hyrde gemensamt, Söderholm skriver om Backa i Halland: "Här såsom på en 

del andra platser i Halland och även i andra landskap har enda sättet att komma in med evangelium 

varit, att evangelisterna hyrt en stuga, där de kunnat bo och även ha möten." (Söderholm 1928, sid. 

536) Så småningom reste de vidare till nya "fält". En av dessa evangelistsystrar berättar själv från 
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Ångermanland: "I en by, dit vi kommo, började Gud att verka. Vi tänkte bara stanna där och ha två 

möten, men vi måste stanna 14 dagar, och under tiden frälste Gud fyra själar. Så måste vi fortsätta 

till en by 8 km. därifrån, och vi tänkte återvända, men det blev icke tillfälle för oss." (Söderholm 

1928, sid. 34). 

! Möjligheten att resa, bo och arbeta tillsammans med en annan kvinna kan förstås som en del 

av det Adrienne Rich benämner det lesbiska kontinuumet. Det innebär en kvinnogemenskap som 

kan benämnas med de ord Rich lånar från Audre Lorde:" ‘the sharing of joy, whether physical, 

emotional, psychic,’ and in the sharing of work" (Rich 1993, sid. 240) Evangelisterna delade möda 

med såväl själva evangelistarbetet som med sin egen och varandras försörjning. De kom ofta till 

nya platser och blev sällan kvar där någon längre tid, den mest varaktiga mänskliga gemenskapen 

hade man således med varandra. Det var en gemenskap som innefattade såväl delad glädje som 

delat arbete, och som utgjorde ett alternativ till det heterosexuella livet. Ett alternativ till 

heterosexualiteten utgjorde förstås evangelistlivet också för de kvinnor som reste och arbetade 

själva, det innebar ingen kvinnogemenskap på det sätt som för de som bodde och arbetade 

tillsammans, men en form av äktenskapsvägran eller äktenskapsalternativ var också det. 

! Strikt använd lämnar Richs teoretiska modell inget utrymme för att tillämpa också på de 

manliga evangelisternas livsval och gemenskap, men naturligtvis kan också det att två män reser, 

bor och arbetar tillsammans ses som ett alternativ till det heterosexuella livet. Som en del av ett 

homosexuellt kontinuum snarare än ett lesbiskt kontinuum, om man så vill. 

! En intressant beskrivning av dynamiken hos en del samkönade "evangelistpar" lämnar 

Rikard Fris, som arbetade som lärare på bibelkurser för evangelister och också grundade en 

utbildning för missionärer (Söderholm 1928 sid. 115 & 131-135), Söderholm citerar honom: "Det 

finns evangelister som äro ensamma på hemfältet, eller ha med sig en yngre broder eller syster, som 

underordnar sig" (Söderholm 1928, sid. 129). Förhållandet med att den ena underordnar sig den 

andre anser Fris kan göra evangelistlivet till en värdefull träning inför eventuellt missionärsarbete, 

där samarbetsproblem kan bli ännu mer ödesdigra än där man har vänner och familj inom ett rimligt 

avstånd: "Många ödesdigra svårigheter på missionsfältet kunde undvikas, om man slipades mot 

varandra här hemma, där ett misstag kan kosta mycket men dock mindre än därute." (Söderholm 

1928, sid. 130). Det sättet att leva och arbeta tillsammans, som Fris menar förekommer bland 

evangelister i Sverige under den här tiden, och som kan vara en förberedelse för att arbeta som 

missionär, kan också tolkas som ett avsteg från, eller glapp i, det Butler kallar för den 

heterosexuella matrisen (Butler 1990, sid. 194, not 6). Här skapas en dynamik mellan en 

överordnad, om man så vill maskulin, kvinna och en underordnad kvinna, eller mellan en 

underordnad, och i det avseendet feminin, man och en överordnad man. En relation där de ingående 

subjektens genus inte med nödvändighet "följer" deras kön. 
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! Gemenskapen mellan kvinnor, som var medlemmar men inte evangelister, i församlingen 

kan också den förstås med Richs begrepp lesbiskt kontinuum. Här och var har det funnits 

församlingar med ett kraftig överrepresentation av kvinnor, Söderholm beskriver församlingen i 

Östersund på följande sätt: "Och så kom år 1921 den fria församlingen i Östersund till stånd. Det 

var en ganska stor skara, som genast anslöt sig till denna församling. Det var dock så gott som 

uteslutande systrar, och församlingen har alltifrån dess början och intills idag haft en kännbar brist 

på ledande bröder" (Söderholm 1928, sid. 569). Filadelfiaförsamlingen i Stockholm ordnade 

återkommande bönenätter, olika nätter för män och kvinnor (Söderholm 1928, sid. 95).  Andra 

gånger har sådana bönenätter ordnats mer spontant, en manlig evangelist berättar om en ung kvinna: 

"En vecka därefter ungefär anmälde hon sig en möteskväll till dop och blev samma afton i 

eftermötet döpt i den Helige Ande. Hon blev så lycklig, att hon tillsammans med två andra systrar 

stannade över natten i bön och lovprisning inför Gud" (Söderholm 1927, s. 460-461). Här fanns 

alltså ett rum för kvinnorna utanför den heterosexuella familjen, och en möjlighet till en gemenskap 

kvinnor emellan som alternativ till densamma. 

2.4. Sammanfattning och slutdiskussion

I analysen har visats att det i den tidiga pingströrelsen i Sverige fanns en norm om att undervisning 

riktad till troende och ledning av en församling var manliga positioner, men att det samtidigt fanns 

diskursivt skapade interpellationer, eller subjektspositioner, som kunde besvaras av kvinnor på ett 

sätt som skapade ett annat resultat än det avsedda. Som evangelister kunde kvinnor ibland inta den 

manliga undervisande och ledande positionen, och kunde också inkluderas i ett manligt kollektiv av 

"bröder". Som språkrör för Gud, i samband med tungotal med uttydning, kunde kvinnor också inta 

en maskulin position av den som pekar ut vägen för församlingen. Karismatiken, att spontana och 

"andeledda" framträdanden föredrogs framför på förhand annonserade och planerade öppnade på ett 

särskilt sätt möjligheter för kvinnor, som annars var uteslutna från inflytande och positioner i 

mycket av den organiserade religionen.

!  I såväl evangelistlivet som i det vanliga församlingslivet fanns dessutom möjligheter för 

kvinnor att leva i en kvinnogemenskap skild från och som ett alternativ till det heterosexuella livet, 

med Adrienne Richs ord en del av ett lesbiskt kontinuum. Såväl de olika reartikuleringarna av 

diskursivt givna subjektspositioner, möjligheterna för kvinnor att på olika sätt inta en maskulin 

position, som den möjlighet till samkönad kvinnlig gemenskap som alternativ till heterosexualitet, 

versioner eller delar av ett lesbiskt kontinuum med Richs begrepp, kan tolkas som queera läckage, 

som det som inte ryms i den heterosexuella normen och i stället läcker ut i mellanrummen mellan 

de performativa upprepningarna.  
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! Evangelistlivet kunde innebära en frihet från mycket, inte bara från de begränsningar som 

sattes av den heterosexuella normen. För kvinnor ur arbetarklassen, som det mycket ofta var frågan 

om, innebar det kanske en möjlighet till ett friare liv än det som arbetet i privata hem eller fabriker 

kunde erbjuda. Även om evangelistarbetet i regel kompletterades med arbete också av den typen, 

för försörjningens skull, så var det livet mer geografiskt obundet och innebar också en form av 

auktoritetsposition. I den samtida omgivningens, inte minst det etablerade prästerskapets, 

kommentarer till pingströrelsens religiositet framkommer ofta en uppfattning om den som 

förknippad med de obildade lägre klasserna och med de svaga och okunniga kvinnorna. (Söderholm 

1928, sid. 398-399 & 412). Kanske var evangelistarbetet, till skillnad från de romantiska vänskaper 

mellan borgarkvinnor som Lillian Faderman talar om, en form av lesbiskt kontinuum som på ett 

särskilt sätt var öppet för arbetarklassens kvinnor.

! Att vi kan finna så pass mycket queerhet när vi skrapar lite på ytan på en rörelse som den 

tidiga pingströrelsen ska förmodligen inte förstås som att den innehåller mer queera företeelser, 

eller queera läckage, än andra sammanhang. Med en postmodern förståelse läcker normen alltid det 

som inte ryms inom den. Butlers begrepp inversionens logik kan också användas för att förstå detta 

fenomen. Allting hotar enligt denna tanke att slå över i sin motsats. För en rörelse som den tidiga 

pingströrelsen handlar det kanske om den starka strävan efter sedlighet och renhet, som kommer till 

uttryck exempelvis i de könsuppdelade bönenätterna, som slår över i ett möjliggörande av 

samkönad gemenskap. Ett lesbiskt läckage om man så vill. 

! Den subversiva potentialen, möjligheten att omkasta en förtryckande struktur, finns med en 

postmodern och Butlersk förståelse inte på en plats utanför denna utan i sprickorna i den. För den 

tidiga svenska pingströrelsen innebar detta bland annat att en subversiv potential kan spåras bland 

annat i möjligheter för kvinnor att inta en maskulin auktoritetsposition, och i de möjligheter att leva 

i en samkönad gemenskap som alternativ till det heterosexuella äktenskapet som erbjöds.  !

!

!
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