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En väckelsehistoria i Västergötland 
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År 1860 predikade 
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besökte socknen. Anders 
Andersson var Gunnels farfars 
far. Förutom att han var 
ledande i att bilda en 
missionsförsamling var han 
också ledamot av kyrkorådet 
och av skolstyrelsen. Detta är 
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Ving i slutet av 1800-talet och 
början av 1900-talet. 
Tavlan till vänster visar Ekeberg 
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Wings Missionsförening 

”År 1860 predikade Jönköpingspredikanten Svenning Johansson hos Anders Andersson på Ekeberg, troligen den 
första lekmannapredikant som besökte socknen”. Anders Andersson var Gunnels farfars far. Ekeberg stora hus 
blev färdigbyggt 1860. 

Så skriver Anders Andersons dotterson Emil Johansson i 40-årsberättelsen för Hökerums Missionsförsamling 
1923. Han fortsätter 

”år 1867 predikade Johannes Andersson i S Wings kyrka” Under senare hälften av 1870-talet upplevde man ”en 
andlig väckelse, då många kom i nöd över sina synder och sökte och funno frid vid korsets fot” 

Konventikelplakatet, som infördes 1726 och gav Svenska Kyrkan i stort sett monopol på kyrklig verksamhet, 
avskaffades 1858. Därmed blev det möjligt att bilda missionsföreningar och bygga missionshus. Redan före 1853 
bildades faktiskt en missionsförening i Jönköping, och från den kom den förste kände lekmannaförkunnaren till 
Wing, Svenning Johansson. 1852 flyttade han till Rångedala, där han bodde i ett år. Från 1854 var han anställd 
som resepredikant i Jönköpings Missionsförening. Han var senare under många år medlem av Svenska 
Missionsförbundets styrelse.  
 
1873-1874 bildades i Wing, senare Södra Ving, en Missionsförening.  Nedanstående dokument finns i Hökerums 
Missionsförsamlings arkiv: 

  

  



2 
 

”Stadgar för Wings missionsförening 

1. Denna förening skall kallas Wings missionsförening 

2. Föreningen, som består av medlemmar boende i Wing och omnejd, har till ändamål att verka för Guds 
rikes befrämjande i trakten samt ega att förvalta missionens egendom. 

3. För medlemskap i föreningen fordras att vara känd som en sann kristen. 

4. Medlemmar upptagas i församlingen genom öppen omröstning efter egen önskan. Den som vunnit inträde i 
föreningen erlägger till dess kassa en årlig avgift af minst – som användes till missionshusets underhåll. 
Hvarje medlem tillhör föreningen så länge den sjelf önskar, finnes qvar på trakten samt eger den kristliga 
karakter föreningen fordrar. 

5. Om flera än två röster höjas mot en persons intagande i föreningen, kan den icke blifva medlem i 
densamma. 

6. Wid all omröstning, utom hvad i dessa stadgar annorlunda bestämmes, gäller enkel röstpluralitet. 

7. För att få uppträda med föredrag i föreningens missionshus eller predikolokaler fästes här såsom för 
vinnande af medlemskap intet afseende vid någon så kallad bekännelse. Dock skall den som uppträder 
vara känd som en som kristen samt i hufvudsak verka för Guds rikes främjande. 

8.  Föreningens angelägenheter ombesörjes af en ordförande, en sekreterare och en kassaman. 

9. Tiden för ordinarie sammanträde bestämmas alltid vid näst föregående sammanträde. 

10. Extra sammanträde skall hållas efter kallelse av ordföranden i samråd med tre andra medlemmar. I 
händelse ordföranden icke skulle vilja eller kunna utlysa begärt sammanträde må sådant av medlemmar 
utlysas då minst fyra af dem därom äro ense. 

11. Wid hvarje sammanträde skola minst sju (7) medlemmar vara närvarande om beslut skola avses gällande. 

12. Wid årssammanträde väljas ordförande, sekreterare och kassör, äfven avslutas då räkenskaperna. 

13. Dess stadgar kunna icke förändras utom vid ordinarie sammanträde sedan förändringen blivit föredragen 
vid ett föregående sammanträde. 

 Wid omröstning om förändring af stadgarna fordras två tredjedelars majoritet.” 

Det finns några intressanta uppgifter i de här stadgarna. Man tänkte sig en årsavgift med ett belopp, som inte 
verkar ha fastställts. Medlemskapet förutsatte inte någon bekännelse, man skulle bara vara känd som en sann 
kristen. Dessutom skulle man bo på trakten. För övrigt räckte det med att tre medlemmar röstade emot för att 
man skulle förvägras inträde. 

Romsås Missionshus 

Så småningom fick man inte plats i stugorna, och 1875 bildade man en arbetsförening, på initiativ av Anders 
Andersson, Carl Björling i Romsås och Johannes Samuelsson. Man tillverkade olika saker, som man sålde på 
offentlig auktion. Medlen skulle användas dels för uppförande av ett missionshus, dels ”för bedrivande av 
mission”, varmed avsågs att kalla predikanter.     

En av medlemmarna i arbetsföreningen var byggmästare P G Björling i Romsås. Han upplät mark för 
missionshuset och fick uppdraget att leda bygget. Han tog till rejält och uppförde ett hus med plats för inte mindre 
än 600 personer. Där fanns även en läktare. Det stod klart 1877. 
 
Romsås Missionshus byggdes på Sigges-gården, senare kallad Svensgården. Några huggna grundstenar finns 
kvar på platsen. 
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Carl och Britta Björling vid Siggesgården i Romsås. Bilden är tagen under senare delen av 1800-talet. 

Marken uppläts mot ett årligt arrende på 49 år. Avgiften var 1 krona per år. Därigenom kunde Missionsföreningen 
göra en inteckning av dispositionsrätten och låna pengar till bygget. Ett inteckningsprotokoll från Åhs härads 
lagtima Vårtings första allmänna sammanträde 1879 finns bevarat. 

Romsås missionshus 
sydväst om Hökerum, 
markerat med rött 
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  Texten lyder som följer: 

”Utdrag av inteckningsprotokollet hållet vid Åhs härads lagtima Vårtings första allmänna 
sammanträde i Wäby den 13 Januari 1879. 

§128 Under anhållan om inteckning uti ett åttondels mantal Romsås Siggegården ingifver 
Anders Andersson i Wing Sjögården ett så lydande kontrakt: 
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 ”Den plats å ägorna till vårt ägande hemman 1/8 mtl uti Wadstena Krigsmans-hushemmanet 
Romsås Siggegården, hvarpå Wings missionshus är uppfört, upplåtes härigenom till 
Missionsföreningens fria disposition, på en tid av Fyrationio (49) år från denna dag, emot ett årligt 
arrende af En krona, som erlägges den 21 December hvarje år, hvilken plats är belägen sydost om 
landsvägen, utgörande Etthundra fot lång och Etthundra fot bred, beräknadt från landsvägskanten, 
Och tillåta vi Missionsföreningen att utan vårt vidare hörande låta inteckna detta kontrakt. 

Till yttermera visshet hafva vi detta i närvarande vittnens öfvervaro med våra namnunderskrifter 
bekräftat. Romsås Siggesgården den 8 Januari 1849. 

Anders Andersson i Wing Sjögården 

Carl Björling, Britta Johansdotter  

Jordegare 

 Bevittnas: S. A. Svensson Siggesgården  

Peter Svensson under Trädgården” 

Och som här jämte företes ett av denna Häradsrätt den 14 Juli 1873 för Karl Björling och hans 
hustru Britta Johansdotter utfärdadt fastebref å Ett åttondels mantal kronoskatte Romsås 
Siggesgården, meddelar Häradsrätten inteckning uti nämnda hemmansdel, Missionsföreningen till 
säkerhet för Fyrationio års besittning af ett jordområde enligt ovanintagna kontrakt, som därom 
förses med bevis. Som ofvan 

På Härads Rättens wägnar 

 G Söderlund ” 

Arrendeavgiften var symbolisk: 1 kr år 1879 motsvarar 61 kr år 2015. 
Av församlingens räkenskaper framgår att missionshuset reparerades 1894 för 2 kronor. 1902 hade församlingen 
funnit att missionshuset var alltför stort och beslöt ”att såga av huset på mitten”. Det överblivna virket fraktades till 
Horsared där ett nytt missionshus uppfördes. Missionshuset i Romsås renoverades, varvid många 
missionsvänner skänkte takspån och ställde upp med frivilligt arbete. 
1927 gjordes en tillbyggnad av ett kök, som också skulle kunna användas vid mindre sammankomster. 1928 
installerades elektrisk ström i huset. 1937 byggdes ett missionshus i Hökerum och Romsås missionshus revs.  
 

   

Romsås Missionshus 1937 
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En minnessten har rests där 
Romsås missionshus låg. 
Rester av husgrunden ligger 
fortfarande kvar. 

 

Horsareds Missionshus 
invigdes 1905 
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Södra Wings kristliga brödraförening 

Efter missionshusets uppförande och innan en missionsförsamling bildas, sker en intressant samverkan för 
missionshusets användning. Förutom för Evangelisk Lutherska predikanter öppnas missionshuset även för 
baptister och separatister. Detta görs i ordnade former genom en ekumenisk förening. Det kan noteras att en son 
till Anders Andersson, Anders Peter Andersson, senare blev baptist. Följande dokument finns att läsa i Hökerums 
Missionsförsamlings arkiv:  
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”Sedan kristliga vänner inom Södra Wings socken år 1877 uppfört ett missionshus kallat Wings Missionshus, för 
att der få samlas till uppbyggelse med predikan, bön och sång, samt dermed Guds rikes utbredande genom 
evangelium ibland alla folk, endast af evan. Lutherska predikanter. Men, som det under den fria verksamhetens 
fortgång under de flydda åren visat sig att åtskilliga af vännerna omfattat annan tro angående, dop och nattvard, 
än den evangeliskt Lutherska, Så hafva vi idag sedan vi förut samtalat om saken, fattat det beslut att i vårt 
gemensamma Missionshus få uppträda såväl för Gudsfruktan och dygd kände baptistiske och separatistiske som 
evangeliskt Lutherska prester och predikanter för uppläsande och utläggningar av bibeltexter, och hafva vi 
härmed än ytterligare under bön till Gud velat räcka varandra handen till en brödraförening kallad södra Wings 
kristliga brödraförening, hvars syfte är att evangeli sanning blifver utspridd ibland alla folk både inom och utom 
färdeneslandet. 
 
Att ett gemensamt misionsmöte årligen skall hållas på en av bestyrelsen förutbestämd och kungjord tid emellan 
den 20 Maj och 10 Juli hvilket möte bör upptaga högst 2ne dagar. På detta möte skall årligen upptagas en kollekt 
till hedna missionen. Dessa medel öfversändas af vederbörlig person dit nöden synes vara störst ibland 
hedningarna, samt quitto häröfver kungöras senast vid derpå följande årsmöte. Att vid detta gemensamma 
misionsmöte inga frågor rörande skiljelärorna hvare sig i diskussion eller predikan få upptagas eller behandlas 
utan den stora hufvud- och hjertesanningen om synd och nåd, om menniskans fall och upprättelsen igenom 
Gudamenniskan Jesus Christus måtte blifva grundtonen efter den nåd Gud gifver våra blifvande predikanter! 
 
Widare att alla som vilja ingå, som medlemmar i denna förening härnedan teckna sina namn och sedan erlägga 
en årlig afvgift af 50 öre för man och 25 öre för qvinna, hvilken årsavgift skall till kassaförvaltaren vara inbetald 
före Mars månads utgång hvarje år. Och skola dessa medel användas för misionshuset och vad som blifver öfver 
sändas till hednamisionen i likhet med den förut nämnda kolekten. Samt att de av vännerna som förut 
sammanskutit till vår gemensamma skuld å misionshuset såsom hitils fortgå tills det hela blifver betalt. Och är 
allas vår yttersta vilja att detta hus står såsom en fri gåfva och skänk av oss till misionen, samt underhålles av oss 
och de av våra efterkommande, som Gud dertill får böja hjerta och sinne på, för all framtid, och får detta hus 
aldrig användas till någon annan sammankomst än omkring Guds ord. 
 
Widare beslöts nu att styrelsen skulle väjas af minst 5 eller högst 7 personer som såvida dödsfall icke inträffar 
qvarstå 5 år, hvarav en blifve ordförare en vise ordförare och kassaförvaltare, samt de öfriga ledamöter och har 
denna bestyrelse endast att ombesörja tiden för det årliga misionsmötet och dertill kalla predikanter. 
Kassaförvaltaren förer räkning på de medel som inflyta och afsluta årsräkning hvarje år, som vid lägligt tillfälle 
företes för ordföranden och de öfriga ledamöterna till godkännande och på skrift, dock obetaget för whem som 
helst inom föreningen att få taga del av räkenskaperna om han så önskar. Widare skall bestyrelsen hafva tillsyn 
om misionshuset att ingenting förfaller. 
 
Ordföranden sammankallar bestyrelsen så ofta han anser det nödvändigt för angelägnare frågors afgörande, 
hvarvid protokoll föres öfver beslutet. Den af ledamöterna, som efter af ordföranden erhållen kallelse förfallolöst 
uteblifver från bestyrelsens sammanträde pliktar för hvarje gång som detta sker 1 krona till föreningens 
misionskasa, som genast af kassaförvaltaren debiteras som en fodran för inkassering. Dock kunna frågor afgöras 
när ordföranden och tre ledamöter äro närvarandes. Sådant sammanträde hålles i Misionshuset eller dess 
grannskap såvida ej särskilda omständigheter göra annan plats bättre passande. Skulle olika åsigt och 
uppfattning om en sak förekomma vare den mening gällande, som ordföranden biträder. 
 
Widare beslöts att 2ne likalydande exemplar av detta reglemente skulle upprättas hvaraf ordföranden får ett och 
kasören vise ordföranden ett, samt att ledamöterna får hvar sin afskrift om de så önska, för att samla föreningens 
medlemmar hvars namn sedan delgifvas kassaförvaltaren för anteckning å särskild namnläng.” 

Uppenbarligen ersatte Södra Wings Kristliga Brödraförening den tidigare bildade föreningen Wings 
Missionsförening. Styrelsens antal och annat är desamma. Notera bötesbeloppet, 1 krona, för utebliven närvaro 
vid styrelsemötet. 

Wings Missionsförsamling 

I 40-årsskriften för Hökerums Missionsförsamling skriver Emil Johansson: 

”Till slutet av 70-talet hade verksamheten gått i mera kyrklig riktning, men eftersom tiden led och kunskapen om 
Guds ord blev större kom flertalet av de troende till insikt om att Guds församling består av endast på Jesus 
troende och började man samlas i hemmen i enskildhet för att fira Herrens nattvard. Denna tanke och föresats 
växte sig allt starkare och starkare fram, att Guds församling bör byggas på biblisk grund.”   
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Den 9 augusti 1883 bildas så en församling. Protokollet från Bildarmötet finns i en svart anteckningsbok, som 
även innehåller de första stadgarna, en medlemsförteckning och ekonomiredovisningar. Protokollet är 
underskrivet av Anders Andersson, ”för tillfället valdtill sekreterare”. 
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I minnesskriften ”Hökerums Missionsförsamling 100 år” finns en renskrift av protokollet.  
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Dokumentet ovan är en blandning av protokoll och stadgar. Det är att notera att de nya medlemmarna som intas 
direkt alla kommer från Anders Andersson egen familj. 

Vid nyåret 1884 har den nybildade församlingen 52 medlemmar. 
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Medlemmarnas offer till församlingen redovisas noga 
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Utgifterna var mindre än inkomsterna 1886 
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1894 reparerades missionshuset för 2 kr. Dessutom insamlades pengar till Vestkustmissionen och till 
Vestergötland. 

Missionshuset i Romsås kom att bli missionsförsamlingens tillhörighet. Hur detta gick till formellt är inte känt. För 
Södra Wings Missionsförening var missionshuset tillgängligt för ”en liten summa hyra för möten och större 
sammankomster”. I årsmötesprotokollet 1921-02-11 skrivs ”Beslutades att hos Fosterlandsstiftelsens 
missionsförening i S Wing göra förfrågan om de voro villiga att till Missionsförsamlingen erlägga en årlig hyra av 
25 kr eller helst 50 kr.” 1931 bygger EFS ett eget missionshus i Romsås. 

1895 ändrades församlingsnamnet till ”S Wings och Äspereds Missionsförsamling”. Orsaken var att en del 
medlemmar hade bosatt sig i Äspereds socken. Bl. a. hade Anders Anderssons son Gustaf Edvin flyttat från 
Sjögården i Södra Ving till Vatunga Storegården i Äspered. Även om församlingens stadgar från 1883 inte 
innehöll något krav om lokal förankring, fanns detta kanske i minne från den första Missionsföreningens dagar. 

Vid årsmötet 1934 ändrades namnet på nytt till ”S Wings Missionsförsamling”. Det kan noteras att Gustaf 
Andersson avled 1926. 
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Vad man läste och sjöng 

1869 avled Anders Anderssons andra hustru Anna Christina i ”Blodgång”. Bouppteckningen ger en komplett bild 
av boet. Där listas bl. a. följande  

”Böcker: 
2 St Biblar   ………………………………………………………………… 3:- 
1 St Doctor Luthers Kyrkopostilla   ……………………………………… 4:- 
1 St Johan Arndts sanna Christendom   ………………………………... 1:- 
3 St Nya Testamenten   …………………………………………….…….. 1:- 
3 St Psalm och Evangelieböcker   ………………………………….…… 1:- 
Diverse mindre gamla Böcker   …………………………………….…….. 1:-” 
 
1 Riksdaler Riksmynt 1866 motsvarar 62 kr i 2015 års köpkraft. Å andra sidan motsvarar det betalningen för lika 
lång arbetstid för en industriarbetare som 1526 kr år 2015. För en arbetare var böcker dyra.   
 

   
 

 

Detta är en bibel från 1762. Den har 
tillhört Per Bengtsson, hemmansägare i 
Torpa Sörby, Skaraborgs län, f 1794 d 
1869. Han var Leifs mormors farfar. 
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Luthers Kyrkopostilla, tryckt 1856. Den blev den första boken från EFS förlag, 1860. 

 
 

 

Johan Arndts Fyra Anderika Böcker om En Sann Christendom  
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Nya Testamentet 1851, en julklapp 1852 till Gunnels farmors morbror Swen Alfrid Andersson (Sven Alfred 
Lönnqvist).  

 

 

 

 

 

 

Här är ytterligare några skrifter som var vanliga hos ”läsarna” 

   

Betraktelser av P. P Waldenström från 1881 samt Pietisten från 1862. 
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Pietisten var en svensk kristen månadstidskrift "för religiös väckelse och uppbyggelse", grundad i januari 1842 
av den till Sverige invandrade skotske metodistpastorn George Scott och redigerad av Carl Olof Rosenius fram till 
dennes död 1868, varefter redaktionen övertogs av Paul Peter Waldenström. (Wikipedia) 

George Scott kom till Stockholm 1830 som religionslärare och predikant för industrimannen Samuel Owen och de 
brittiska arbetarna på hans fabrik. Från 1831 predikade han även och höll möten på svenska, i strid med 
konventikelplakatet, vilket kom att irritera myndighetspersoner och prästerskap. Han blev så småningom utvisad. 

 

  

Stor Glädje är en predikosamling av D. L. Moody från Chicago, från 1878.  

Lunds Missionstidning, liksom 
Bibelvännen, utgavs 1846 - 1867 av teol. 
dr Peter Fjellstedt, föreståndare för 
Missionsinstitutet i Lund. 

På vidstående förstasida från 1851 
berättas om en ung kinamissionärs, ”Wår 
Swenska kyrkas ena Sändebud till 
Chinas hedningar”, tragiska bortgång vid 
28 års ålder. 
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Dwight Lyman Moody var en amerikansk väckelsepredikant. Han öppnade 1856, efter en religiös väckelse, en 
söndagsskola i Chicago och medverkade energiskt inom storstadsmissionen och blev en av huvudgestalterna 
inom de stora amerikanska väckelserörelserna på 1870-talet. Genom resor till England och Skottland bidrog han 
även till att sprida dessa väckelserörelser till Europa. Genom sin svenske lärjunge, väckelsepredikanten Fredrik 
Franson fick han stort inflytande i svensk frikyrklighet vid tiden strax före sekelskiftet 1900. (Wikipedia) 
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Den här psalmboken, tryckt 1898, har tillhört Gunnels mormors mor Kristina Josefina 

Förutom Svenska Psalmboken använde väckelsens folk Qscar Ahnfelts Andeliga Sånger 
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Detta exemplar av Oscar Ahnfelts Andeliga Sånger, tryckt 1888, tillhörde Anna Andersson, Vatunga Storegård, 
dotter till Anna-Lisa Lönnqvist, gift med Oscar M. Källander. Anna Andersson var Gunnels farmor.
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Anna Olivia Andersson, Gunnels farmor, c:a 60 år  

 

Detta tidningsurklipp från 1982 ur en av Svea Andersons, Gunnels mors, klippböcker beskriver Ahnfelts betydelse 
för väckelsens sångtradition. 
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Svenska Missionsförbundets första sångbok utgavs 1893. Exemplaret till höger trycktes 1915. Denna saknade 
den kända sången ”Blott en dag” från 1872 av Ahnfelt. I den andra upplagan, från 1921, fanns sången med. 

 

   

Svenska Missionsförbundets sångbok från 1921 

 

 

 



33 
 

Här ser vi tre utgåvor av Svenska Missionsförbundets sångböcker.  

 

Svenska Missionsförbundets Sångbok 1921 

Sång och Psalm från 1951, nu med en något lägre sättning.  

 

Psalmer och Sånger 2004, nu i modernare språkdräkt 
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Väckelsens människor. 

Anders Andersson och hans familj 

”År 1860 predikade Jönköpingspredikanten Svenning Johansson hos Anders Andersson på Ekeberg, troligen den 
första lekmannapredikant som besökte socknen”. Så skriver Anders Andersons dotterson Emil Johansson i 40-
årsberättelsen för Hökerums Missionsförsamling 1923. Anders Andersson var Gunnels farfars far. Hans och hans 
efterkommandes levnadshistoria redovisas i dokumentet ”Familjen Anders Andersson och gårdarna”. 

Anders Andersson blev också Missionsförsamlingens första ordförande. Han var samtidigt med i Kyrkorådet och 
Skolrådet.  

 
 

   

Gustav Andersson är son, Emil Johansson är dotterson och Oskar Andersson är sonson till Anders Andersson 

 

Gustav Edvin avlider den 12 oktober 1926. Han begravs vid Äspereds kyrka. 
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Ur Svea Anderssons klippböcker 

I ett urklipp från Sveas böcker berättas om ”Sara på Liden” i Södra Ving. Hon föddes den 28 september 1840 och 
avled den 26 februari 1915. Hon var ogift. Hennes namn var Sara Lisa Persdotter. Hon står som inhysing i 
Församlingsboken. Liden ligger nedanför Ekeberg, på norra sidan av vägen mot Timmele. 
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Källor: 

Hökerums Missionsförsamlings arkiv med hjälp av Majvor Sigvardsson 
Hökerums Missionsförsamling 100 år 1883-1983 
Missionshus och Missionskyrkor i Ulricehamn, Bollebygd, Mark  
Södra Ving då och nu – Södra Vings hembygdsförening 
Lundin Web Site – Annika Höstmad 
Historiska kartor – lantmateriet.se 
Per Wessbo: Bild från Ekeberg 
Wikipedia.se 
                                                                                                                                                                                                                                                          


