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Jakob Dahlbacka

Det instängda rummets begränsningar  
och det föreställda rummets möjligheter
Bönehuset som en idyllens kronotop  
i Ture Dahlbackas militärdagbok 1922–23 

Inledning
Ture Dahlbacka var min farfars far. Han föddes i New York år 1898, men !yttade 
som drygt tvååring till Finland och kom att bo resten av sitt liv i Terjärv i norra 
svenska Österbotten. En av de få gånger han lämnade Terjärv för en längre period 
var när han avtjänade sin militärplikt i Vasa, närmare 150 kilometer söderut från sin 
hemort. Under de dryga nio månader som han tillbringade i militären – från slutet 
av oktober 1922 till början av augusti 1923 – förde han dagbok. Föreliggande arti-
kel utgår från denna dagbok.1    

Redan den andra meningen i dagboken anger tonen för resten av anteckning-
arna i de två vaxdukshäftena som dagboken består av.2 Den 27 oktober år 1922 
– samma dag som han anträder resan från sitt hem i Terjärv till garnisonen i Vasa 
– skriver Ture: ”Vädret var vackert då vi for, men innan vi kom till Gamlakarleby 
började det snöga.”3 Kontrasten – hur subtil den än kan te sig – som Ture tecknar 
mellan startpunkten för resan och dess mål, och som han uttrycker i vackert väder 
respektive snö(o)väder, är kanske inte ens avsiktlig från hans sida. Den kan vara en 
efterhandstolkning gjord av mig. Likväl kan jag tycka att meningen i all sin enkelhet 
sammanfattar det som jag menar att utgör spänningsmomentet i hela militärdagbo-
ken och som jag har valt att uttrycka med begreppsparen ”det instängda rummet” å 
ena sidan och ”det föreställda rummet” å andra sidan. Det förstnämnda begreppet 
utgörs föga förvånande av garnisonsområdet i Vasa. Det kontrasteras i dagboken 
av Tures hemtrakt men stundom också mer speci"kt av det evangeliska bönehuset 
(såväl i Terjärv som i Vasa). Detta senare rum är inte föreställt i bemärkelsen påhittat 

1 Dagboken har publicerats jämte inledning och kommentarer år 2019. Se Ingvar Dahlbacka & 
Jakob Dahlbacka 2019. När jag i denna artikel hänvisar till, eller citerar dagboken, hänvisar jag till 
den renskrivna och publicerade utgåvan.

2 Anteckningarna i dagboken uppgår till omkring 30#000 ord. 
3 Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 62.
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och fantiserat, utan snarare i bemärkelsen ihågkommet – i sin instängdhet på garni-
sonen för!yttar sig Ture i minnet tillbaka till de platser han har kära. 

Denna artikel utgår från den polarisering som Ture i sin dagbok tecknar mellan 
det instängda rummet och det föreställda rummet. Särskilt fokuseras och analyseras 
i artikeln det evangeliska bönehusets funktion och betydelse för Ture, sådant det 
framställs och sådant det framträder i hans militärdagbok. Det är just den evang-
eliska rörelsens bönehus som jag avser med det jag i undertiteln beskriver som en 
idyllens kronotop. Min tes är att den funktion och betydelse som hemorten och 
bönehuset innebar för Ture i den situation han befann sig i militären är analog med 
den funktion som bönehuset hade haft i Terjärv i förhållande till församlingen på 
orten. Och jag tänker mig att det senare kan kasta ljus över det förra. För att förstå 
bönehusets funktion i Tures dagbok tar jag hjälp av det från litteraturvetenskapen 
lånade begreppet ”kronotop”. Detta begrepp kommer jag att redogöra för senare i 
artikeln. Allra först ägnas dock några rader åt att diskutera dagboken och mitt för-
hållande till den i mer allmänna ordalag. 

Ture Dahlbackas militärdagbok – material och metod
Ture Dahlbacka har nyss hunnit fylla 24 år när han rycker in i militären den 28 ok-
tober 1922.4 Anteckningarna i militärdagboken börjar redan dagen innan, när han 
anträder resan mot Vasa, och sträcker sig drygt nio månader framåt, ända till den 6 
augusti 1923. Inget tyder på att han har skrivit dagbok tidigare eller att han fortsät-
ter efter militärtiden. Därför utgör dagboken ett exempel på en så kallad ”diary of 
situation”, nämligen en dagbok som börjar (och ofta slutar) med en speci"k hän-
delse eller ett speci"kt skeende.5 Tures anteckningar är inte alltid långa, men desto 
mer regelbundna. Nästan dagligen plitar han ner någon anteckning i sitt häfte, även 
om det ibland inte rör sig om mer än ett par rader. Exempelvis konstaterar han den 
26 juli 1923 kort och gott att det har varit vackert väder och att han har varit på 
höbärgningsarbete åt översten.6

De regelbundna och tidvis kortfattade anteckningarna, samt inte minst de ofta 
förekommande notiserna om vädret, vittnar om ett möjligt släktskap med den genre 
dagböcker som kallas för bondedagböcker, och som sedan 1970-talet varit av intres-

4 Flera av de materialfrågor som dryftas i detta stycke, diskuterar jag även i inledningen till den av 
mig och min far utgivna och kommenterade militärdagboken. Flera av iakttagelserna och slutsat-
serna är alltså hämtade därifrån. Se Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 21–32. 

5 Kagle 1986, 24. Kagle indelar dagböcker i fyra större kategorier, varav ”diary of situation” är en. 
Till denna kategori räknar han bl.a. resedagböcker men också krigsdagböcker, varför Ture Dahl-
backas militärdagbok torde kunna räknas som en ”diary of situation”.  

6 Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 178.
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se för forskare i Sverige.7 Bondedagböcker avser, som framgår av namnet, dagböcker 
skrivna av bönder – vilket dock i praktiken kan syfta på allt ifrån husbönder, hus-
mödrar, drängar och pigor, till "skare, torpare och landsbygdens ”mångsysslare”.8 
Att bondedagböckerna ibland kallas för ”väder- och arbetsböcker” vittnar om att 
just vädret utgör en väsentlig del av deras innehåll.9 Att föra bok över vädret var 
viktigt för bönder, eftersom det bidrog med en behövlig struktur över tiden och 
arbetet. Och Ture var just det, bonde. Oberoende av hur dagböckerna etiketteras, 
faller Tures författande inom ramen för den vidare typ av skrivande som Ann-Catrin 
Edlund kallar för ”vardaglig skriftpraktik”. Termen är översatt från engelskans ”ver-
nacular literary practices”, och syftar på en skriftpraktik som är ”förankrad i skriben-
tens vardagliga erfarenheter” och har ”en tydlig koppling till dennes vardagsliv samt 
att praktiken dessutom fyller vardagliga syften”.10

Till följd av sitt praktiska syfte är de äldsta bondedagböckerna inte särskilt pri-
vata eller personliga.11 I allmänhet innebär det bland annat att de inte bjuder på 
ett självklart tillträde till och insyn i sina författares inre liv, känslor och person-
liga funderingar. I detta avseende skiljer sig Tures militärdagbok dock från de mest 
typiska bondedagböckerna och liknar snarast hans landsmäns allmogedagböcker, 
åtminstone såsom de beskrivs av den "nländska forskaren Kaisa Kauranen. Enligt 
Kauranen, som har samlat in och undersökt "nskspråkiga allmogedagböcker, "nns 
det många exempel på män ur allmogeklassen som skriver ut sina drömmar, känslor 
och sin längtan.12 Titeln på Kauranens bok – Työtä ja rakkautta (Arbete och kärlek) 
– ger oss en antydan om vad dagböckerna handlar om.13 I linje med detta låter Ture 

7 Larsson 1992; Edlund 2017, 292. Larssons publikation är ett nationalregister över svenska bonde-
dagböcker. Liknande arkiv "nns även i exempelvis Danmark, England och Tyskland. Se Larsson 
1992, 7.

8 Larsson 1992, 7.
9 Edlund 2007, 7; Myrdal 1979, 163; Britt G. Liljewall konstaterar att det i regel är tre teman som 

förekommer i bondedagböckerna, nämligen vädret, det manliga arbetet samt möten med männi-
skor utanför det egna hushållet. Se Liljewall 2007, 52–53.

10 Edlund 2017, 293. Edlund hänvisar till Barton & Lee 2013, 138.
11 Kuismin 2013, 71.
12 Kuismin 2013, 92.
13 ”Kauranen ser en förklaring till väsensskillnaden i det faktum att läroplikten fastställdes långt sena-

re i Finland än i Sverige, och att således även folkskolor och lantbruksskolor blev allmänna mycket 
senare i Finland. Forskare i Sverige anser nämligen att en förklaring till de knapphändiga och sak-
liga anteckningarna i svenska bondedagböcker kan spåras till den normalisering av e$ektivitet och 
rationalitet som nämnda lantbruksskolor spred bland bondeståndet i Sverige. Det fåtal personer 
ur allmogen som i Finland dristade sig till att börja föra bok över sitt liv hade däremot inga strikta 
mallar att följa, om man bortser från exempelvis den folklore och berättartradition som redan långt 
tidigare hade förmedlat känslor och dramatik i mycket hög grad, eller från de tidningar som blev 
allt mer allmänna under senare delen av 1800-talet och vilka även publicerade mer skönlitterära 
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stundom – rentav ofta – sina känslor komma till tals och med jämna mellanrum 
bjuder han på längre utläggningar och personliga funderingar. 

Det är bland annat denna personliga stil som tyder på att Ture skrev sin dagbok 
i första hand för sig själv och inte med några presumtiva, eller i varje fall uttalade, 
läsare i åtanke.14 Misstanken i detta avseende stärks exempelvis av den frustration 
och motvilja han upplever när Gardets pastor ber att få läsa i hans dagbok. Ture låter 
förstå att han tidigare inte har låtit någon läsa hans anteckningar.15 Situationen är 
särskilt prekär med tanke på de utgjutelser Ture i sin dagbok har tecknat just om 
pastorn och dennes andakter, vilka han beskyllt för att sakna ”det som en präst 
egentligen borde tala” om.16 Visserligen verkar ibland den kvinna som senare skulle 
bli hans hustru att fungera som tilltänkt adressat, eller i varje fall som föreställd sam-
talspartner. Härom vittnar sporadiska instuckna tilltal såsom: ”Sov du gott! Dröm 
om din vän!”17 I övrigt står dock inga andra adressater att "nna. 

I vilket fall som helst misstänkte Ture sannolikt inte att hans dagbok ett knappt 
sekel efter att han skrev den skulle publiceras och bli föremål för analys. Om detta 
bör sägas att samtliga i livet varande barn till min farfars far har tillfrågats och sam-
tyckt till att låta publicera dagboken. För min egen del innebär bekantskapen med 
militärdagboken min första och närmaste kontakt jag haft med min farfars far. Jag 
har med andra ord aldrig trä$at honom, knappt vetat vad han hette. 

Att jag tillsammans med min egen far publicerade hans dagbok år 2019 kan kan-
ske ändå anses följdriktigt i ljuset av människans ökade intresse för sitt för!utna som 
har gjort sig gällande både i samhället och inom vetenskapssamfundet från och med 
senare delen av 1900-talet. Inte minst har släktforskningen upplevt ett uppsving.18 
Denna trend har inte undgått Finland, vilket folkloristen Pihla Vuorinen konstate-
rar i en artikel i början av innevarande millennium.19 Däremot menar Vuorinen att 
rent vetenskaplig forskning kring den egna familjen eller släkten är ett jämförelsevis 
nytt fenomen, och hon daterar den till 1980- och 1990-talet. Det har åtminstone 
delvis att göra med att ett dylikt inifrån-perspektiv länge har förknippats med en 

alster exempelvis i följetongsformat.” Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 28–29. Dahlbacka hänvisar 
till Kauranen 2009, 11–13.

14 T.ex. Steven E. Kagle menar förvisso att så gott som alla, om inte alla, dagboksförfattare medvetet 
eller omedvetet föreställer sig en läsare eller publik för dagbokstexten – om inte annat så ett fram-
tida jag. Se Kagle 1986, 5.

15 Den 10 mars  1923. Se Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 121–122.
16 Den 25 och 26 november och den 12 december 1922 samt den 18 januari 1923. Se Dahlbacka & 

Dahlbacka 2019, 72, 73, 83, 102.
17 Måndagen den 11 juni 1923. Se Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 162
18 MacMillan 2009, 6–8; Erll 2011, 1–2.
19 Vuorinen 2002.
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risk för partiskhet eller bristande objektivitet, och därför antingen undvikits eller – i 
det fall det förekommit – tonats ned.20 

Då man i vetenskapliga sammanhang talar om inifrån-perspektiv, avser man inte 
enbart regelrätt släktskap. Inifrån-perspektivet kan bottna i andra slag av familjaritet 
som skapar en mer eller mindre upplevd samhörighet mellan forskare och forsk-
ningsobjekt. Numera är inifrån-perspektivet mer accepterat än tidigare och inom 
många discipliner framhålls de fördelar som kan komma av att forskaren är del 
av det sammanhang som han eller hon undersöker. På samma sätt erkänner man 
motsatsen – nämligen att till synes utomstående eller oberoende forskare med ett 
så kallat utifrån-perspektiv – knappast kan lösgöra sig från behovet att rannsaka sin 
egen position i förhållande till det eller dem som undersöks. Med andra ord menar 
man att även dessa forskare ställs inför liknande metodologiska överväganden som 
forskare med ett inifrån-perspektiv, varför det svårligen går att fastslå vem som har 
fördel exempelvis gällande objektivitet.21 Den kompromiss, som erkänner förde-
larna med bägge förhållningssätten, uttrycks bland annat av kyrkohistorikern Gerd 
Snellman då hon re!ekterar över sitt eget förhållande till den laestadianska rörelse 
hon undersöker: 

as far as the construction of knowledge in the insider–outsider debate is concer-
ned, I would agree with Sharan Merriam and Maxanah Muhamad (2000) that 
‘what an insider understands will be di$erent from, but as valid as what an out-
sider understands’. Instead of trying to erase the boundaries between insiderness 
and outsiderness I embrace the complexity of the de"nitions. Insiderness and 
outsiderness do not have to compete; rather they may complement each other.22 

Förhållandet inifrån/utifrån ses således inte längre såsom varandra uteslutande mot-
satser utan snarast som variabler på ett situationsbundet kontinuum.23 En och sam-
ma person kan rentav pendla mellan olika roller (”insider”/”outsider”) under en och 
samma intervju, beroende på vad intervjun för stunden handlar om.24 Förutom att 
antyda svårigheten med att i varje enskilt fall avgöra var på skalan en forskare be"n-
ner sig, antyds häri också att debatten kring inifrån- respektive utifrån-perspektiv 
antagligen förekommer oftare i studier av mer etnogra"sk karaktär där fältarbete, 
deltagande observation eller intervjuer används.25 För föreliggande undersökning 

20 Vuorinen 2008.
21 Chavez 2008, 474; Naples 1996, 140; Breen 2007, 169–170.
22 Snellman 2020, 50–51. Snellman hänvisar till Merriam et al. 2000. 
23 Mercer 2007, 4.
24 Chavez 2008, 478.
25 Breen 2007, 164. 
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behövde jag inte göra någon dylik empiri-insamling. Således – menar jag – reduce-
rades också många sådana moment i undersökningen där jag som forskare teoretiskt 
sett hade kunnat manipulera empirin eller styra undersökningsobjektet.  Särskilt 
som författaren till dagboken inte längre är vid liv, och särskilt som dagboken nu-
mera är publicerad och således öppen för andra forskare att ta del av, kan mina 
forskningsresultat eller antaganden prövas och därmed veri"eras alternativt ifråga-
sättas.

Även om jag själv inte betraktar mitt perspektiv i förhållande till Ture Dahlbackas 
dagbok som ett inifrån-perspektiv – åtminstone inte baserat på mitt släktskap – kan 
jag tänka mig att min kännedom om Terjärv och om den evangeliska rörelsen gör 
att min läsning och förståelse av dagboken blir en annan än för någon som inte kän-
ner till någondera av dessa. Ett sådant relativt obehindrat och jämförelsevis omedel-
bart tillträde till materialet är en omvittnad fördel med inifrån-perspektivet.26 När 
jag exempelvis ser paralleller mellan det evangeliska bönehusets betydelse för Ture 
i militären å ena sidan, och för den evangeliska gruppen i Terjärv i dess förhållande 
till den lokala församlingen å andra sidan, är det måhända en koppling som en fors-
kare utan kännedom om de lokala förhållandena inte omedelbart hade gjort.  

Något av en försmak av den bönehusets betydelse som jag påstår mig ana i Tures 
dagbok, liksom även en rättvis beskrivning av denna dagbok, anser jag att kan erhål-
las genom att jämföra Tures dagbok med en annan samtida dagbok, om än skriven 
av en piga,  Linnéa Johansson, i 1930-talets Ångermanland. Ann-Catrine Edlund, 
som har undersökt Johanssons dagbok, menar att den förmodligen fungerade som 
ett sätt att skapa kontinuitet och trygghet i en annars !yktig tillvaro. I en omgivning 
där Johansson led brist på ett eget, privat utrymme, kunde hon istället genom sitt 
dagboksskrivande upprätthålla ett ”skrivet rum mellan dagbokens pärmar”.27 För-
hållandena, sådana som de beskrivs av Ture i dagboken, måste ha upplevts snarlika 
för honom på garnisonsområdet. Dagboken kunde i den miljön utgöra en till!ykt 
– ett föreställt skrivet rum – där Ture för en stund kunde !y bort från den till synes 
tröstlösa och, vad det verkar, omotiverade tillvaron.28 Flera gånger upprepar han 
vad som visar sig vara en mening ur den tyske författaren Jean Pauls verk Minne och 

26 Chavez 2008, 482.
27 Edlund 2007, 21. Se även Edlund 2016.
28 Jfr. t.ex. med Hagelstam 2014, 74 som skriver om brevskrivning vid krigsfronten: ”Även om det 

ibland var svårt att koncentrera sig på skrivandet, kan brevet betraktas som ett privat rum – en 
frizon där skribenten för en stund kunde vara ”ensam” med sin adressat samtidigt som han satte 
upp en gräns mot de närvarande kamraterna. Den som kommunicerar per brev riktar sin koncen-
tration bort från nuet och den fysiska plats han intar. Tillsammans med brevets mottagare etableras 
ett privat samtalsrum där olika rum och tider sammanknyts.” Jfr också med vad Wollinger (2000, 
80) skriver om behovet av och möjligheten till att skapa ”en personlig integritet i närvaron av de 
övriga”.
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re!ektion: ”Minnet är det enda paradis, ur vilket vi ej kunna utdrivas”.29 De minnen 
han talar om är ”’minnen’ av mitt hem och mina vackra drömmars land”, vilka han 
beskriver som ”guldtrådar i militärlivets mörka väv”.30 Han konstaterar att hans tan-
kar nästan jämt är i hembygden, fast han lever långt borta.31 För Ture är det minnet 
av hemtrakten som utgör en både föreställd och verklig fristad, en gemenskap med 
likasinnade och en till!ykt bort från garnisonens fångenskap.32

Militären och dess motpol
”Ett elände utan like”.33 Så beskriver Ture militären redan den första dagen han är 
där och dagbokens sammantagna bild är knappast muntrare. Det som framträder i 
dagboken är en plats där den personliga friheten är mycket begränsad. Allt är omgi-
vet av regler och förbud och det "nns gränser överallt. Under sina nio månader som 
beväring är Ture hemma endast en gång, vid påsk. Också i övrigt är tillvaron fysiskt 
tung, med till synes oändliga, enformiga och meningslösa exerciser. Psykiskt är det 
ständiga kortspelandet och svordomarna i stugan främmande för Ture, uppvuxen 
som han är i det av väckelsen präglade Terjärv:

Igen i vaktstugan! Det är afton! Här är nog ett eländigt liv nu. Det arma kort-
spelet! De är så intresserade, de lever blott i att få spela, ja de äro riktigt tokiga 
i korten. De vill ej unna sig varken tid att äta eller sova ibland för dem. Ibland 
!yger korten rundt bordet både natt och dag. Då en slutar tar en annan i. Och 
det gränslösa svärjandet som följer med kortspelet. Man vill nog ibland tröttna 
och ledsnas att höra och se på alltsammans.34 

Kontrasten mellan detta instängda rum och dess motpol – Tures hemort och det 
evangeliska bönehuset – framträder som tydligast när de två rummen placeras sida 
vid sida. Efter hemförlovningen, och väl hemkommen till Terjärv, slår Ture fast 

29 Richter 1842, 80. Meningen citeras av Ture åtminstone vid tre tillfällen, se Dahlbacka & Dahl-
backa 2019, 67 och 116 och 138.

30 Söndagen den 5 november. Se Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 66–67. Ture talar om minnen som 
guldtrådar även söndagen den 29 april samt onsdagen den 27 juni 1923. Se Dahlbacka 2019, 
144–145 respektive 167.

31 Lördagen den 26 maj. Se Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 156–157. Av allt att döma diskuterades 
också hembygden ofta i militären, de olika beväringarna emellan. Se exempelvis Dahlbacka & 
Dahlbacka 2019, 97–98, 137 och 141.

32 Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 30.
33 Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 62.
34 Onsdagen den 18 juli 1923. Se Dahlbacka & Dahlbacka 2019,#176. Se också 141–142.
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”Man är fri. Har varit en fånge”.35 Och ett par månader tidigare, lördagen den 17 
juni, skriver han:

Tråkigt! Om man "ck ha frihet i dag heller! Men nej, långt därifrån. Man vet nog 
ibland att man är en fånge. [– – –] Man vill nog ledsnas med det ideliga väntan-
det jämt. Förbaskat! Voj, vad man kan vara otålig med sådant. Man kunde göra 
nästan vad som helst. Kl. 1 tiden for Casén och jag till Ev. Ungas bönehus. Alla 
voro så vänliga. Jag spelade "ol. Vad det var trevligt! Det var så likt där hemma. 
Men det skulle ej räcka så länge. Kl. 5 igen skulle festen börja och då skulle jag 
till Högvakten. Fint – utmärkt! [– – –] Man vet vid sådana tillfällen att man är 
i militärn! Friheten borta. Man får ej bestämma nånting på förhand. Det grusas 
så fort. Det är underligt vad man fort blir känd och hemma då man trä$ar lika 
tänkande. ”Ljuft är det bandet som ren på jorden i tron förenar Guds barn till 
ett”. [– – –] Ja, jag är på Högvakten nu, Är så arg så arg. Då man sku ha fått vara 
fri i dag heller. De har väl som bäst fest nu på bönehuset. Om man vore där nu. 
De bjöd oss på fruktsoppa och smörgås då vi var dit i dag. Fast jag längtar ej till 
köttgrytorna deras. Jag är så yr, kan ej tänka något. Det stormar därinne som på 
ett stormuppfyllt hav.36

I utdraget framställer Ture militären som tråkig, som ett fängelse där man jämt mås-
te vänta, där man blir arg, yr och oförmögen att tänka. Mot detta ställs bönehuset, 
där alla är vänliga, där det är trevligt och där det är fest. I nämnda exempel beskriver 
Ture visserligen inte det evangeliska bönehuset hemma i Terjärv, utan motsvarande 
bönehus i Vasa, vilket han ofta besöker under sina kvällspermissioner. Men det som 
gör bönehusbesöket till en fest och människorna där så vänliga är just det faktum 
att allt är ”så likt där hemma”. Redan för andra gången i dagboken citerar Ture en 
strof från Sionsharpan – den evangeliska sångboken: ”Ljuvt är det bandet som ren 
på jorden i tron förenar Guds barn till ett.” Den första gången han hänvisar till 
strofen är likaså efter ett besök till det evangeliska bönehuset i Vasa. Då skriver han 
att han upplever det så hemtrevligt och fridfullt ”[t]rots det jag ej kände en enda 
människa”.37 Han känner med andra ord en stor samhörighet med människorna i 
bönehuset i Vasa eftersom de är ”lika tänkande” men också eftersom han är van med 
musiken och sången – strängbandsmusiken – från bönehuset i Terjärv.38 Ture skriver 
om ”’Harpas’ toner” som ljuder så härligt och om ”välbekanta sånger” som sjungs.39 
I bönehuset i Vasa in"nner sig något av hemkänslan från bönehuset i Terjärv. Böne-

35 Måndagen den 6 augusti 1923. Se Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 182.
36 Se Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 164.
37 Adventssöndagsafton. Se Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 78.
38 Lördagen den 10 februari. Se Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 110–111.
39 Annandag jul 1922. Se Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 89–90.
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huset i Vasa blir ett slags ställföreträdande hemort, eller en portal genom vilken han 
träder in i det bekanta och familjära.  

Idyllens kronotop i Ture Dahlbackas dagbok
Hembygden för Ture konkretiseras tidvis i bönehuset (som i exemplet ovan) och tid-
vis exempelvis i naturen. Jag menar att hembygdens funktion, sådan den framställs 
av Ture i militärdagboken, kan förstås med hjälp av det inom litteraturvetenskapen 
välkända begreppet ”kronotop” som introducerades av den ryske litteraturvetaren 
Michail Bachtin. Även om det är ett välkänt begrepp, är dess betydelse och dess 
bruk knappast enhetliga eller självklara. Begreppet kan nämligen syfta på allt ifrån 
litterära genrer, nyckeltemata och scener till också enskilda karaktärer i en berät-
telse.40 Större kronotoper kan dessutom innehålla mindre kronotoper.41 Den de"ni-
tion, som ofta hänvisas till, lyder:

I den litterära kronotopen sker en förening av rums- och tidskännetecken i en 
meningsfull och konkret helhet. Här förtätas tiden, pressas samman och blir 
konstnärligt åskådlig; också rummet intensi"eras, dras in i tidens, sujettens och 
historiens rörelse. Tidskännetecken blir synliga i rummet, och rummet tänks och 
mäts i tiden.42

En kronotop är med andra ord ett slags förtätning, kondensering eller samman-
smältning av tid och rum. I en berättelse symboliserar eller representerar dessa ”tids-
rum”, som begreppet bokstavligen kan översättas till, vissa speci"ka och universella 
temata som kan användas för att förstärka och förtydliga storyn och handlingen.43 
Tiden och rummet tar form och förkroppsligas i kronotopen till ett slags mall eller 
schablon – ett allmänt motiv med en metaforisk betydelse som fyller en speci"k 
funktion i berättelsen. Stundom använder Bachtin själv rentav begreppen kronotop 
och motiv synonymt.44 

En sådan kronotop är den så kallade ”idyllens kronotop”, vilken enligt Bachtin 
fungerar som en fond eller bakgrund för berättelsens huvudsakliga intrig.45 Detta 
stämmer i allra högsta grad in på militärdagboken, där Tures hemort utgör en speg-
lingsyta till händelserna på garnisonen. I denna situationsdagbok är det föga förvå-
nande just garnisonen som utgör berättelsens topogra"ska nav. 

40 Aronsson 2009, 17.
41 Bachtin 1997, 160.
42 Bachtin 1997, 14.
43 Bachtin 1997, 158–159.
44 Bemong & Borghart 2010, 6.
45 Bachtin 1997, 156–157.
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Som namnet antyder framträder idyllens kronotop ofta som en representation 
av det goda livet, medan dess motsats står för det som är osäkert, skrämmande 
och hotfullt. Det gäller för romaner, men det är uppenbart också fallet i fråga om 
militärdagboken. I idyllen står tiden ofta stilla eller går på sin höjd sin gilla gång. 
Dag ut och dag in, år efter år, upprepas samma trygga och bekanta aktiviteter. Inget 
förändras, inget hotas. Idyllen är, som Bachtin skriver, en:

[- - -] konkret plats i rummet, där fädren levat och där barnen skall leva. Denna 
lilla rumsliga värld är begränsad och självtillräcklig, den har inga väsentliga sam-
band med andra platser, med den övriga världen.46 

Denna alldaglighet, regelbundenhet och trygghet som idyllen karakteriseras av bi-
drar till, och används därför också i romanen som ett berättartekniskt knep för att 
framhäva den osäkerhet och stress som berättelsens huvudsakliga intrig med nöd-
vändighet måste karakteriseras av för att handlingen överhuvudtaget skall komma 
någonvart. Tures hågkomst av Terjärv – som representerar stabilitet, trygghet – eller 
om man så vill; det traditionella – accentuerar dock på samma sätt som i romanen 
tristessen och eländet i militären, alltså det som är obekant och skrämmande; det 
föränderliga.

Kontrasten framhävs ytterligare av det faktum att beskrivningen av kronotopen 
– precis som det framgår av den inledande de"nitionen – ofta är förtätad och för-
ädlad. För idyllens vidkommande innebär detta inte sällan att den tillskrivs ett slags 
gyllene skimmer eller glans: ”Men alla dessa livets grundläggande realiteter fram-
ställs inte i idyllen på ett naket-realistiskt sätt [- - -] utan i en uppmjukad och i viss 
mån sublimerad form.”47 För Tures vidkommande innebär det i sin tur att minnena 
av hemtrakten förenklas eller förenhetligas. 

Ett exempel som kan anföras härpå, och som tydligt knyter an till det som jag 
inledningsvis skrev att sammanfattar spänningsmomentet i boken, är Tures beskriv-
ning av vädret på hemorten. När Ture i dagboken minns sin hemort är det nämligen 
utan undantag vackert väder där, även om det rimligtvis måste ha regnat och varit 
mulet också där. Den kontrast med avseende på vädret som jag hävdade att var 
skönjbar i dagbokens andra mening upprepas när Ture besöker Terjärv under sin 
permission kring påsk.

Påskmorgonen grydde med strålande sol. I det vackraste vårväder begav man sig 
till kyrkan. Allt kändes så lugnt och fridfullt. [- - -] Kvällen var vacker, en den 
härligaste månskenskväll. Trevligt. [- - -] Kl. 9 tiden lämnade jag igen det lugna 

46 Bachtin 1997, 137. 
47 Bachtin 1997, 137.
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livet i hemmet för att igen inträda i det bullrande och stojande kasernlivet. [- - -] 
Anlände till Wasa kl. 12 på natten allt såg så dystert ut.48

Och som för att sluta cirkeln är vädret vackert också när Ture avslutar sin dagbok 
i och med hemkomsten efter avtjänad militärtjänstgöring. Det är vackert, till och 
med fastän blomstren redan har vissnat: 

Alltså äntligen hemma! [- - -] Kl. 8 var jag på Dahlbacka. Ja, i sanning, det kändes 
underligt. Man är fri. Har varit en fånge. Nog är här härligt, vackert, blomstren 
har visst försvunnit men allt liksom ler emot en.49 

Ett annat exempel på förtätningen eller förädlingen är Tures minnen av bönehus-
besöken på sin hemort. En söndagskväll i militären slår det honom att söndagarna 
i Terjärv i regel brukade innebära bibelförklaring. Högst antagligen rymde sönda-
garna även annat program, men för Ture, och i stunden, förknippas de primärt 
med bibelförklaringarna, något som ytterligare förstärker kontrasten till militärens 
mindre fromma besök till biografteatern: 

Söndag. Här har varit ett jäktande och fäktande utan like. Vi har fått ut bättre 
kläder i dag på förmiddagen. Nu just skall vi tåga till en biografteater. Jag skulle 
nog hellre fara till en bibelförklaring, som brukade vara vanligt därhemma.50

Tryggheten och kontinuiteten i traditionen kommer till synes också kring jul, då 
jul"randet på kasernen inte tillnärmelsevis påminner om eller allra minst lever upp 
till det som Ture är van vid från hemtrakten:

Inte hade jag varit van att "ra Julaftonen på sådant sätt. Julens glädjeämne ”I dag 
är eder född Frälsaren”. Det kom ingen ihåg. [- - -] I sanning det har nog varit en 
underlig juldag. Har nog önskat !era gånger: ”Om ja sku ha viri heim.” Men jag 
hoppas att man ej behöver "ra nå !era jular i militärn.51 

Bättre upp blir det annandag jul då Ture besöker Evangeliska Ungas julfest i böne-
huset i Vasa. 

Där var det rätt trevligt. Man kände sig så hemma fast man var främmande. ’Har-
pans’ toner ljödo så härligt. Välbekanta sånger sjöngos även. - - - Det var nog en 

48 Påskdag den 1 april och tisdagen den 3 april 1923. Se Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 130–131.
49 Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 182–183.
50 12 november 1922. Se Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 69.
51 Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 87–89. 
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trevligare fest än den som hölls på Julaftonen i kompaniet. För mig åtminstone. 
Sedan det var slut på bönehuset gick jag till kasernen för att drömma om samma 
afton för ett år tillbaka. Allt rullade så levande för mig på minnenas blanka vå-
gor.52  

Av beskrivningarna förstår man att jul"randet enligt Ture hade sett ut och skulle se 
ut på ett visst sätt. Det framgår inte med säkerhet om han även föregående jul hade 
besökt bönehuset, men av sammanhanget att döma är knappast fel att anta att så var 
fallet. Detta förhållande lyfter fram en viktig aspekt av idyllen, som Bachtin också 
påpekar, nämligen att idyllen karakteriseras av ett speciellt förhållande mellan tid 
och rum.53 I praktiken handlar det om ett på kontinuiteten och traditionen grundat 
skyddat, självtillräckligt och oantastligt tidsrum. Som fädren har levat skall barnen 
också leva.

Bönehusets funktion för Ture, i Terjärv  
och i den evangeliska rörelsen
Inte sällan förknippas idyllen med naturen, landsorten eller det rurala.54 Mycket 
kunde också sägas om de naturskildringar som "nns i Tures dagbok. Nästan utan 
undantag avslöjar dessa skildringar nämligen något om hans hemort och bidrar till 
att hemorten framstår som idyll.55 Utöver naturen menar jag att det även "nns en 
annan plats som utgör en självklar del av Tures föreställning av idyllen. Till denna 
plats tar han sin till!ykt både rent konkret men också med hjälp av sina minnen. Jag 
avser det evangeliska bönehuset. I citaten ovan framgår att Ture minns och längtar 
till det evangeliska bönehuset i Terjärv, exempelvis till de bibelförklaringar som var 
vanliga där. Ofta, under sin kvällspermission och på helgerna, besöker han också det 
evangeliska bönehuset i Vasa. Där får han motta hälsningar från Terjärv,56 där får 
han höra på ”gripande och rörande” predikningar57 (till skillnad från på brigaden) 
och där får han lyssna till, spela och sjunga sådan musik han är van vid och sak-
nar.58 Det som gör dessa besök så värdefulla är att de påminner så mycket om ”där 
hemma” – sången, musiken, talen och människorna.59

52 Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 89–90.
53 Bachtin 1997, 136.
54 Alpers 1996, 22; Ahlund 

2012, 8.
55 Se t.ex. Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 79, 137, 141 etc.
56 Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 163.
57 Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 111.
58 Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 110.
59 Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 164, 90.
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Bönehusets betydelse för Ture kan visserligen förstås utifrån den situation han 
be"nner sig, och utifrån den fristad det erbjuder honom i förhållande till militären. 
Bönehuset blir för Ture en påminnelse om hans hemtrakt och därmed synonymt 
med frihet.60 Jag menar ändå att det "nns anledning att tro att Tures föreställning 
av bönehusets betydelse och de värden han förknippar med bönehuset – god under-
visning, samvaro med likasinnade, god sång och musik – kan spåras längre bakåt i 
tiden än så, nämligen till de kyrkliga förhållandena i Terjärv under 1900-talets två 
första decennier. Det jag har i åtanke är den roll som bönehuset hade kommit att 
spela där. Också i det fallet kan man nämligen tala om ett spänningsfält, i vilket bö-
nehuset representerar den ena polen och församlingen – i viss mån kyrkobyggnaden 
– dess motpol.61 

Det evangeliska bönehuset i Terjärv byggdes år 1907 och stod klart år 1908. Ture 
var då tio år gammal och det var %orton år före han ryckte in i militären. På ett all-
mänt plan, eller ur ett nationellt perspektiv, kan bygget ses som ett led i Lutherska 
Evangeliföreningens i Finland beslut kring sekelskiftet att enligt dansk modell bygga 
bönehus på olika orter i landet. Att ett bönehus byggdes i Terjärv måste dock i lika 
hög grad ses som ett resultat av vissa särskilda lokala förhållanden, inte minst en gry-
ende polarisering på det andliga planet på orten. Denna polarisering kom knappast 
att avta i och med bönehusets färdigställande, utan kan i själva verket nästan sägas 
ha materialiserats i själva bönehusbyggnaden. 

Polariseringen i Terjäv hade, liksom fallet ofta är, till stor del sin grund i riva-
liteten mellan två starka ledarpersonligheter: kyrkoherden i Terjärv, Ernst Gustav 
Appelberg, och folkskolläraren vid Kortjärvi folkskola, Gustav Wilhelm Pass. Båda 
herrarna hade tillträtt sina respektive tjänster år 1901, och båda hade sin bakgrund 
i den evangeliska rörelsen. Skillnaden var att Pass alltfort var aktiv inom rörelsen 
och rentav fungerade som kolportör inom Evangeliföreningen, medan Appelberg 
i mitten av 1890-talet till följd av en schism hade utträtt ur föreningen. Dessa om-
ständigheter skulle komma att få konsekvenser också på församlingsplanet. 

Att bönehuset byggdes först ett halvt decennium efter att Appelberg och Pass 
inledde sina respektive verksamheter på orten tyder kanske på att meningsskiljak-
tigheterna dem emellan inte fanns där från början utan växte fram vartefter. Till en 
början tilläts Pass nämligen att predika i kyrkan, utöver de andliga sammankoms-
ter som han anordnade i sin skola och i hemmen. Att missämjan mellan de två 
så småningom växte berodde på !era saker, men framför allt på den lärokon!ikt 
som trädde i dagen. Enligt en minnesanteckning handlade denna lärokon!ikt till 
viss del om att Pass i sina predikningar betonade ”den fria och oförskyllda nåden i 

60 Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 165.
61 När det gäller bönehuset i Terjärv och bönehusen i Evangeliföreningen bygger jag, där inte annat 

anges, på Dahlbacka 2009, 38–45 och 77–87. 
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Kristus”, medan tyngdpunkten i Appelbergs förkunnelse mera vilade på den ”sub-
jektiva frälsningen och helgelsens nödvändighet”. Problematiken var den samma 
som Evangeliföreningen ofta på ett generellt plan beskylldes för – nämligen att man 
inom föreningen till ytterligheten betonade ”den fria och oförskyllda nåden”. Sam-
ma problematik var delvis också orsaken till att Appelgren i slutet av 1800-talet hade 
utträtt ur föreningen. 

Om inte förr så blev situationen driven till sin spets när kyrkorådet i Terjärv – 
på kyrkoherdens inrådan – år 1906 beslöt att inte i fortsättningen upplåta kyrkan 
för Evangeliföreningens årligen återkommande evangelifest. Beslutet var visserligen 
temporärt, och man angav som orsak att den utannonserade festpredikanten, Arvid 
Hydén, inte innehade venia concionandi, det vill säga av domkapitlet beviljad predi-
korätt. Men bland de evangeliska i Terjärv, där det för tillfället och mycket tack vare 
just Gustav Wilhelm Pass verksamhet gick fram en väckelse, uppfattades beslutet att 
stänga kyrkan för den evangeliska verksamheten som ett hårt slag. 

Situationen utmynnade i praktiken i att församlingen delades i två andliga läger, 
det ena med Pass som ledare och det andra med Appelberg som ledare. Vilken sida 
Ture Dahlbacka stod på framgår av dagboken. Den 19 november noterar han i 
förbifarten – nästan något abrupt: ”Ja, det är i dag årsdagen av Lärar Pass dödsdag.  
I %ol var en fest på denna dag, även jag var med. Men var är jag nu? Jo, jag förstår 
nog nu att jag är i militärn.”62 Det plötsliga minnet avslöjar inte bara att Ture var 
med på minnesfesten till Pass ära och att han anser dödsdagens datum värd att min-
nas. I detta lösryckta citat framträder också kontrasten mellan militären och det som 
lärare Pass representerade. 

Framför allt utmynnade situationen i att ett evangeliskt bönehus byggdes och en 
evangelisk ungdomsavdelning grundades i Terjärv. Som Ingvar Dahlbacka konsta-
terar kunde ”i avdelningens hägn” nu ”den evangeliska rörelsens folk få lyssna till 
en förkunnelse som de kunde acceptera och som de menade att var mera i överens-
stämmelse med den evangelisk-lutherska läran än den som hördes från Appelbergs 
predikstol. Inom föreningen "ck de också ordna en verksamhet som de helhjärtat 
kunde omfatta och stöda.”63

Berättelsen om bönehuset i Terjärv åskådliggör på ett tydligt och påtagligt sätt 
de motiveringar som några år tidigare hade lagts i dagen för att motivera byggandet 
av evangeliska bönehus på ett allmänt plan. Något förenklat kunde man kanske 
säga att tanken med att grunda bönehusen var att undvika sådana problem som 
Terjärvborna hamnade ut för, även om situationen i Terjärv knappast kan göras 
allmängiltig. 

62 19 november 1922. Se Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 70. 
63 Dahlbacka & Dahlbacka 2009, 88.
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Under seklets första år är det en handfull motiveringar som Evangeliföreningens 
styrelse lyfter fram i syfte att motivera byggandet av bönehus. För det första betonas 
att bönehusen skall utgöra samlingsplatser ”för dem som leva av samma nåd”, i 
praktiken det evangeliska folket. För det andra skall man i bönehusen kunna samlas 
när som helst under veckans dagar. Noteras kan att båda dessa motiveringar fram-
träder i Tures dagbok. Såsom redan har konstaterats framhåller han !era gånger efter 
sina bönehusbesök det "na i att ”få trä$a lika tänkande” samt att det bandet är ljuvt 
som ”ren på jorden i tron förenar Guds barn till ett”. Vidare framkommer av hans 
minnesteckningar också hur man i Terjärv brukade samlas till samkväm exempelvis 
på onsdagar, något som möjliggjordes såväl av folkskolbyggnaden som senare av 
bönehuset.64  

Evangeliföreningens styrelse motiverar vidare byggandet av bönehus med att ock-
så lekmän tillåts predika i dem samt inte minst med att bönehusen utgör en ”garant 
för rätt förkunnelse”. Man menar nämligen att det "nns förvånansvärt många som 
lär ”annorlunda än vad Guds ord lärer” och att det är mot en sådan förkunnelse som 
bönehusen skall utgöra ett värn. Också denna aspekt framträder i Tures dagbok, 
även om udden inte lika ofta riktas mot den evangelisk-lutherska kyrkan eller fri-
kyrkan, vilka Evangeliföreningens styrelse hade i åtanke och tog spjärn mot när de 
utsåg bönehuset till den rätta förkunnelsens högborg. 

Visst kan Ture vid tillfälle beskriva garnisonspastorns predikan som fattig – en 
minst sagt komprometterande bedömning, skall det visa sig, när pastorn senare be-
gär att få läsa dagboken. Vid tiden för jul"randet på garnisonen konstaterar han 
också, som redan har nämnts, att det "nns mycket övrigt att önska med den fest 
som ordnas på kompaniet, trots tal av gardets pastor. Ture längtar hem och hoppas 
att han aldrig mer skall behöva "ra jul i militären, eftersom ”här ej är den rätta luf-
ten. Min ande kan ej tillfredsställas av det som här är.”65 Allt blir som sagt bättre när 
han annandag jul får besöka bönehuset i Vasa. Han känner sig hemma, fastän han 
är främmande, och besöket aktiverar hans latenta minnen av tidigare års jul"randen 
i Terjärv. Motpolen i Tures dagbok är ändå i första hand militären, med allt vad den 
för med sig av svordomar, kortspel, biografbesök och annat elände. 

Min poäng är att bönehusets funktion för Ture i militären kan jämföras med – 
och kanske också förstås utifrån – bönehusets funktion för de evangeliska i Terjärv. I 
båda fallen kan bönehuset analyseras och tolkas utifrån Bachtins kronotopbegrepp, 
särskilt idyllens kronotop. Vare sig det är i förhållande till militärens råhet och 
världslighet eller i förhållande till folkkyrkans och/eller frikyrkans förmenta irrläror, 
fungerar bönehuset som en till!yktsort och fristad. Skall man tro Evangeliförening-
ens styrelse i dess motiveringar för att bygga bönehus, var det nämligen i bönehuset 

64 Den 27 november 1922, se Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 74–75. 
65 Dahlbacka & Dahlbacka 2019, 88.
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som väckelsens folk – till vilket Ture kan räknas – kände sig fritt. Där tilläts lekmän-
nen att predika, vilken veckodag som helst. Det var i bönehuset väckelsefolket fann 
det goda, oförvanskade gudsordet till skillnad från många andra platser där man 
lärde ut ”annorlunda än vad Guds ord lärer”. Och det var i bönehusen man fann 
tryggheten och kontinuiteten, bland ”dem som leva av samma nåd” i släktled efter 
släktled och där samma bekanta sånger sjöngs år efter år som i ett slags outtalad pro-
test mot den föränderlighet, osäkerhet och hotfullhet som rådde utanför bönehusets 
väggar. 

k]LYNYPWHUKL�YLÅLR[PVULY�¶�I�ULO\ZL[�ZVT�LU�PK`SSLUZ�RYVUV[VW
Något av en förutsättning för idyllens existens är dess motsatsförhållande till något 
annat. I föreliggande undersökning har denna dikotomi konkretiserats i bönehuset 
och garnisonen, något som har understrukit det förstnämndas karaktär av ”annan-
het”. Även om, mig veterligen, väckelsens samlingsplatser inte tidigare har analy-
serats uttryckligen utifrån Bachtins kronotop-begrepp så "nns det en del tidigare 
forskning som pekar på just ”annanheten” hos liknande samlingsplatser. På ett all-
mänt är det inte långsökt att anta att detta hänger samman med den ofta förekom-
mande beskrivningen av väckelserörelserna som proteströrelser.66 

Utifrån rikssvenska förhållanden – och med hänvisning till Michel Foucaults 
studier av ”den Andre” – talar exempelvis Sune Fahlgren om det frikyrkliga guds-
tjänstrummets annanhet.67 Enligt Fahlgren kan man dela in uppkomsten av dylika 
gudstjänstrum i tre kategorier. Dels "nns rum som var tänkta som komplement till 
Svenska kyrkans gudstjänstrum. Dels "nns rum som inledningsvis fungerade som 
komplement men vilka med tiden utvecklades till alternativ till Svenska kyrkans 
gudstjänstrum. Slutligen "nns rum, vilka från första början var avsedda som frikyrk-
liga församlingsrum.68 

I förhållande till Fahlgrens indelning står det klart att bönehuset i Terjärv inte 
oproblematiskt låter sig placeras i någon av de tre de"nierade kategorierna. Visserli-
gen uppkom nämnda bönehus som ett alternativ till den lokala evangelisk-lutherska 
församlingens verksamhet och gudstjänstrum. Men under merparten av sin senare 
existens har bönehuset snarast verkat som ett komplement till de samma. Det sist-
nämnda gäller för Evangeliföreningens bönehus i stort eftersom merparten av dessa 
uppfördes i gott samförstånd med den lokala församlingen och med det lokala präs-

66 T.ex. Voitto Huotari karakteriserar de "nländska väckelserörelserna på detta sätt, se Huotari 1981, 
168–173

67 Fahlgren 2008, 53–54. Fahlgren hänvisar till Foucault 1977 och 1978.
68 Fahlgren 2008, 55–56.
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terskapets goda minne.69 Från föreningens styrelses sida var man därtill mån om att 
bemöta och avvärja sådan kritik som gjorde gällande att byggandet av bönehus sig-
nalerade ”okyrklighet och en strävan till frigörelse från kyrkan”.70 Istället betonade 
man att bönehusen skulle ses ”inte som en konkurrent, utan som ett komplement 
till sockenkyrkan”.71 Detta innebär således att bönehuset i Terjärv utgjorde ett påfal-
lande undantag även med Evangeliföreningens måttstock mätt, varför långtgående 
och allmängiltiga slutsatser svårligen låter sig dras enbart med bönehuset i Terjärv 
som empiriskt exempel. Däremot var detta de omständigheter under vilka Ture 
Dahlbackas intryck av bönehusbyggnaden hade formats.   

”Annanheten” hos väckelsens mötesrum består förstås inte enbart i bevekelse-
grunderna hos dem som uppfört dem – eller ens i huruvida den verksamhet som ägt 
rum i dem har skett, så att säga, utanför kyrkans hägn. Fahlgren, men också exem-
pelvis Sven-Erik Brodd, pekar på hur allt ifrån mötesrummens namn till deras arki-
tektur och inredning kan sägas uttrycka en ”annanhet”, företrädesvis i förhållande 
till Svenska kyrkan.72 Brodd menar rentav att arkitekturen kan anses vara ett konkret 
uttryck för en del missionsföreningars kyrkokritik73 medan Fahlgren till viss del !yt-
tar fokus till det immateriella på bekostnad av det materiella. Fahlgren poängterar 
att ”rummets annanhet inte primärt [är] knutet till förekomsten av ’det heliga’, res 
sacra (till exempel altaret eller en religiös bild) utan till det gudomliga som händer 
i rummet och till de troende som samlas där”.74 På liknande sätt, med fokus på den 

69 På alla håll var samförståndet med de lokala församlingarna förvisso inte lika stort, och redan från 
början medvetandegjordes bönehusens potentiellt framtida roll som alternativ till kyrkan. I sin av-
handling om den evangeliska rörelsens förhållande till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland åren 
1917–1939 konstaterar Reijo Arkkila att på "nskt håll, och på 1930-talet, var det just i fråga om 
bönehusen som problematiken mellan de två aktörerna framträdde som tydligast. Han syftar på 
att det på !era orter rådde oklarhet huruvida äganderätten till bönehusen skulle tillfalla den lokala 
evangeliska avdelningen eller den lokala församlingen. De som talade för att bönehusen skulle stå 
i föreningens ägo hänvisade bl.a. till att föreningen vid kommande ”tider av oro och osäkerhet” 
kunde komma att behöva egna samlingslokaler, något som förstås bäddade för ytterligare kritik 
från det andra lägret. Arkkila antyder i förbifarten att dylika tankegångar även hade vädrats redan 
i början av seklet, alltså när föreningen ännu inte hade delats på språklig grund. Se Arkkila 1975, 
212–217. Liknande tankegångar, alltså en farhåga för kommande svåra tider, förekommer dock 
även senare, se t.ex. Byman 1938, 13. I nekrologen över kyrkoherden i Närpes, Karl Ivar Nord-
lund, skriver Byman att han hört Nordlund säga: ”Varför skulle bönehuset bliva Svenska Lutherska 
Evangeliföreningens? Jo, därför att i detta hus ej annan lära skall förkunnas än den vår bibel och 
bekännelseböckerna förkunna, vilken ock är Lutherska Evangeliföreningens. Jag är glad, att det så 
har skett. Hade huset hört till församlingen, så vet jag väl, att evangelium har tillträde här under 
min tid, men jag vågar ej påstå att så kommer att förbliva efter mig.”     

70 LEF:s årsb. för år 1904, 39.
71 Dahlbacka 1987, 251–267. 
72 Fahlgren 2008; Brodd 2001.
73 Brodd 2001, 100.
74 Fahlgren 2008, 53–54. 
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mänskliga närvaron och aktiviteten i ett rum, har Trygve Wyller utifrån Foucaults 
begrepp heterotopi diskuterat kyrklig praxis som ett uttryck för ”annanhet”. Wyller 
föreslår begreppet ”heterotopisk ecklesiologi” för att beskriva hur ett (kyrko)rum 
blir till just i och med den kroppsliga närvaron och medverkan av ”de andra”:

At vi er i et konkret space, kirkebygning, at det er et kristelig tenkt rom vi er i, alt 
dette blir nesten usynlig fraværende og i stedet er det de andre kroppslige nærvær 
som rett och slett danner rommet. Ekklesiologien, det må vi kunne kalle det, er 
kroppsliggjort av andre kropper enn de ”vanlige”. Det er dette jeg vil kalle en 
heterotopisk ekklesiologi.75

Kan då kronotop-begreppet som analysverktyg – särskilt idyllens kronotop, som 
varit i fokus i denna artikel – öppna upp för nya perspektiv på eller förståelser av 
väckelsens mötesplatser och rum? Empirin i föreliggande artikel är inte tillräcklig 
för att ge några de"nitiva svar på den frågan, men kan möjligen antyda välgrundade 
förmodanden eller åtminstone belysa frågor som tål att utforskas vidare. Som jag 
konstaterar ovan aktualiserar idyllens kronotop – liksom begreppet heterotopi – frå-
gor om ”annanhet” i förhållande till det normala eller dominerande, och i förläng-
ningen exempelvis frågor om platsens inkluderande och exkluderande kapacitet eller 
frågor om religiösa gruppers självbild och historiesyn. Hur påverkas exempelvis en 
grupps självbild av att tillvaron konstant de"nieras utifrån ett motsatsförhållande till 
något annat? Eller hur påverkas samma grupps syn på utveckling av deras föreställ-
ning om tiden där guldåldern alltid "nns i det förgångna och bör eftersträvas eller 
bibehållas? Att ta hjälp av kronotop-begreppet kan således i bästa fall medvetande-
göra att plats och tid även har med makt, delaktighet, identitet et cetera att göra.

Svaren på de till synes retoriska frågorna är ändå inte nödvändigtvis negativa, 
även om det kanske ligger närmast till hands att anta det. Som jag tidigare konsta-
terar påpekar Bachtin att idyllen karakteriseras av ett speciellt förhållande mellan 
tid och rum, där tiden i idyllen ofta står stilla och där samma aktiviteter upprepas 
dag ut och dag in. Inget förändras, inget hotas. I Ture Dahlbackas militärdagbok 
har jag visat hur detta kommer till synes exempelvis genom att hemtraktens väder 
alltid beskrivs som vackert och genom att tilldragelserna i bönehuset ser likadana ut 
år efter år – något som Ture ser som eftersträvansvärt. Mer än att enbart framhäva 
och markera sin avsky för militären verkar denna förtätning och förädling dock även 
fungera som något av ett överlevnadsknep för honom: 

75 Wyller 2016, 193. Foucaults begrepp heterotopi har använts även av andra forskare för att beskriva 
kyrkorummet, se t.ex. van Vyk 2014 och Maier 2013.  
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Månsken därute, jag ser framför mig vaktposten. Han går med tunga steg fram 
och tillbaka på sin post. Han har dragit mössan över öronen, vikit upp mantel-
kragen för att bättre kunna bibehålla kroppsvärmen som vill bli för litet. Han går 
försänkt i sina tankar, som slutligen övergår i drömmar. Han drömmer om sälla 
stunder som farit. Han måste leva blott på minnen av vad som varit. Minnen, 
dessa guldtrådar i militärlivets mörka väv. Han drömmer även om ljusa sommar-
dagar som komma skall. Men sådana luftslott ramla så ofta.76

Även om Ture i citatet tillskriver funderingarna en vaktpost, är det uppenbart att 
det är sina egna tankar och drömmar han vädrar och projicerar. Dessa nostalgiska 
minnen och minneskonstruktioner är det paradis från vilket han inte låter sig ut-
drivas, eftersom de tillåter honom att föreställa sig livet och tiden efter och bortom 
det militära. 
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