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Brita Jern

Med bokväskan
som resesällskap

Många äldre människor i SLEF kan berätta minnen och 
anekdoter ur SLEF : s långa predikanthistoria. En hel del 
finns också skrivet om dessa predikanter och deras verk-

samhet. Artiklar om SLEF : s predikantverksamhet och minnesrunor 
över predikanter har under årens lopp införts i årsboken Hemåt. Börje 
Lillsjö har sammanfattat sina predikantminnen i boken Med gitarr i 
vadmalsfodral. Vi vet ändå inte exakt hur de första årtiondenas pre-
dikanter predikade eller hur deras budskap togs emot. Det som kan 
sägas ha utmärkt predikanternas förkunnelse var kombinationen av en 
förankring i Bibeln och ett nedslag i åhörarnas vardag. Dokumentatio-
nen om predikanterna berättar inte särskilt mycket om predikanternas 
bokförsäljning, även om den upptog en stor del av deras tid. Den här 
artikeln syftar till att belysa predikanternas insatser för SLEF : s skrift-
spridning. Materialet är till största delen hämtat ur SLEF : s verksam-
hetsberättelser.

Traditionen med skriftspridning går tillbaka till 1800-talets Bibel- 
och traktatsällskap och deras skriftspridning i form av andaktsböcker 
och småskrifter. Dessa sällskap spred ett stort antal uppbyggliga böck-
er i form av religiösa småskrifter. År 1856 grundades Evangeliska Fos-
terlands-Stiftelsen i Sverige som alldeles tydligt kom att bli en förebild 
när Lutherska Evangeliföreningen i Finland bildades år 1873. Inom 
Evangeliföreningen var det kringresande kolportörer ( skriftspridare ) 
som fick i uppgift att sprida skrifter, vid sidan av de lokala bokom-
bud som fanns. Enligt förhållningsreglerna för Evangeliföreningens 
kolportörer var skriftspridningen deras huvuduppgift. Det muntliga 
vittnesbördet kom i andra hand. Då Evangeliföreningen grundades år 
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1873 kallades de kringresande försäljarna för » kolportörer «. Jag kom-
mer i den här artikeln att använda mig av uttrycket predikanter, som 
senare blev den vanliga benämningen.

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland ( SLEF ) grun-
dades år 1922. Föreningen övertog då den svenskspråkiga verksamhet 
som den odelade Lutherska Evangeliföreningen i Finland vid det la-
get hade bedrivit i 50 år. Till SLEF : s verksamhet hörde förkunnel-
se, förlagsverksamhet, yttremissionsarbete och lokal verksamhet i an-
slutning till ungdomsförbundet Evangeliska Unga. Utan överdrift kan 
man säga att all denna verksamhet var beroende av SLEF : s predikan-
ter. De besökte församlingar och höll regelbundna möten. De stod för 
förkunnelsen, de skötte bokförsäljningen och de mottog kollekter till 
verksamheten. De medverkade också vid syföreningarnas möten och 
höll andakter. En del av predikanterna stod dessutom som författare 
till de skrifter som SLEF gav ut. Predikant Arvid Hydén är ett gott 
exempel på detta. Predikantkåren utgjorde därmed ryggraden i hela 
SLEF : s verksamhet. Allt annat i föreningen kretsade kring den. I själ-
va verket får vi tacka predikanterna för en stor del av SLEF : s hund-
raåriga verksamhet. Det var i hög grad tack vare deras aktivitet som 
mötesverksamheten hölls igång i de evangeliska avdelningarna runt 
om i Svenskfinland. Predikanterna var också en förenande länk mellan 
SLEF : s ledning och dess medlemmar. Eftersom predikanterna under 

Evangeliföreningens ledargarde 
i början av 1920-talet. 
Från vänster : J. Im. Bäck, 
L. L. Byman, Arvid Hydén, 
G. A. Fleege, A. J. Bäck. 
Foto : SLEF : s arkiv.
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sina resor vistades i de evangeliska hemmen och i de evangeliska böne-
husen fick de en god kontakt med föreningens fotfolk. Samtidigt stod 
de i ständig förbindelse med föreningens ledning och styrelse. De fles-
ta predikanter verkade utgående från sina hemorter. Men även längre 
resor förekom, till exempel mellan Österbotten och Nyland. Predikan-
terna var också själasörjare och i många fall även goda sångare.

I SLEF : s barndom år 1922 hade föreningen 18 predikanter. Många 
av dessa hade utbildats vid Evangeliföreningens svenskspråkiga predi-
kantkurser åren 1912 och 1920. År 1922 bodde hälften av predikanterna 
i Österbotten, fem i Nyland, två i Åboland och två på Åland. Näs-
tan alla församlingar i Svenskfinland omfattades av deras besök. Re-
sepredikanterna planerade resorna i god tid och sände meddelanden 
om sina besök till församlingarna, som utannonserade mötena. Många 
predikade vid sidan av andra tjänster, till exempel som lärare eller 
präst. De predikanter som hade heltidsanställning höll mellan 200 och 
375 predikningar per man och år. Sommartid medverkade de vid före- 
ningens evangeli- och missionsfester. Sommaren 1923 höll predikan-
terna sammanlagt 193 evangelifester, vilket uppgavs vara rekord dittills. 
De böcker som skulle säljas rekvirerade predikanterna från SLEF : s 
expedition i Helsingfors. Bokväskan följde med predikanten på alla 
resor och inkomsten redovisades till expeditionen i huvudstaden. År 
1929 uppgav två av predikanterna att de sålt böcker för 9 000 mark. De 
flesta redovisade betydligt mindre summor. Årsberättelsen 1934 note-
rar följande :

Under den övriga delen av året reste predikanterna distriktsvis inom 
hela det svenska bosättningsområdet, höllo andaktsstunder i bönehus, 
skolor och hem, anordnade här och där ungdoms- och bibelstudiedagar 
samt spridde föreningens skrifter.

Bokutbudet

I enlighet med föreningens stadgar var det i första hand Bibeln och 
Luthers skrifter som såldes. Även föreningens tidskrifter var viktiga. 
Vid föreningens grundande år 1922 utgav SLEF tidningarna Sände-
budet, Hedningarnas tröst, Ungdomsvännen, Barnavännen, Vinterblom-
mor, Kring Krubban, Påskhälsning och därtill årsboken Hemåt. Fem av 



54 kapitel ii

dessa har följt SLEF fram tills i dag, hundra år senare, nämligen Sän-
debudet, Barnavännen, Vinterblommor, Kring Krubban och årsboken 
Hemåt. I predikanternas bokförråd ingick också andliga småskrifter 
och betraktelser, tryckta predikningar och bibelförklaringar, levnads-
teckningar och barnberättelser. Under sin första verksamhetshöst 1923 
tryckte SLEF sammanlagt 99 700 tidningsnummer och böcker. Totalt 
sändes från föreningens expedition i Helsingfors det året ut 161 skrif-
ter. Från andra förlag köptes biblar, psalmböcker, postillor och sön-
dagsskolmaterial. Men inköpen från andra förlag utgjorde vid den här 
tiden en ytterst liten utgift. Det här visar att föreningen nästan uteslu-
tande saluförde eget material. 

Förlagsverksamheten bedrevs under styrelsens och verksamhetsle-
darens direkta ledning. Vid expeditionen i Helsingfors arbetade i slu-
tet av 1920-talet Hjalmar Byman som föreståndare och ekonom, där-
till tre expeditionsbiträden och en springgosse. För dem som köpte 
föreningens böcker kändes urvalet tryggt. Man visste att böckerna var 
granskade och att de vilade på den evangeliska trosgrund som man var 
van att höra från de evangeliska predikstolarna. Förutom försäljning-
en i samband med möten tillhandahöll predikanterna böcker även vid 
de stora sommarfesterna. Många köpte med sig ett festminne. Bibeln 
hörde till storsäljarna. Böckerna användes både enskilt och i grupp. 
Vid syföreningarnas möten hörde nämligen högläsning till mönstret. 
Från Sundom i Österbotten berättas att man år 1938 ägnade sig åt 
högläsning ur böckerna Tron allena och Stengrunden av Bo Giertz. 
Från Sundom berättas det vidare att mycket folk kom med också för 
högläsningens skull.

Då jag har gått igenom dödsbon efter avlidna evangeliska med-
lemmar har jag hittat böcker där ägaren antecknat sitt namn, årtalet 
och vid vilken evangelisk fest inköpet skett. Man satte således värde 
på böckerna och förvaltade dem väl. Det var också vanligt att hela år-
gångar av SLEF : s tidskrifter syddes ihop vid årets slut. Till skrifterna 
i de evangeliska hemmen under 1920- och 1930-talen hörde bland an-
nat Rosenii dagbetraktelser, F. G. Hedbergs Livsord, andaktsboken Tröst 
och frid (en samling dagliga betraktelser ur prosten Appelbergs brev). 
Tröst och frid kom att höra till de många storsäljarna i SLEF som gavs 
ut i upprepade upplagor. Detsamma gällde andaktsböckerna Främ-
lingarnas hemliv av Johannes Bäck och Nåd för nåd av Arvid Hydén. 
Under senare decennier blev också Bo Giertz böcker omtyckta. 
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Under krigsåren 1939–1945 försvårades föreningens reseverksam-
het, bokutgivning och förlagsverksamhet. Det rådde både reseför-
bud och pappersbrist. Som helhet kunde dock predikoverksamheten 
upprätthållas trots att några predikanter var inkallade i krigstjänst. 
Predikanterna  genomförde år 1940 hela 180 sommarfester och 1 300 
höstmöten. Ännu några månader efter vinterkrigets slut år 1940 låg 
förlagsverksamheten nere, till stor del beroende på att Lutherkyrkan 
och föreningens expedition i Helsingfors hade skadats av bomber un-
der vinterkrigets första dag. Många av tidningarnas prenumeranter var 
evakuerade under kriget och deras postadresser därför okända.

Predikantutbildning

SLEF både fortbildade och nyutbildade predikanter. Denna verksam-
het fortgick också under krigsåren. Föreningen arrangerade regelbun-
det rådplägnings- och gemenskapsdagar samt fortbildningskurser. År 
1943 höll SLEF en predikantkurs i Vasa som blev till omvittnad väck-
else, upplysning och förnyelse. Predikantkursen i Frönäs by i Över-
mark år 1945 blev till särskilt stor välsignelse. Sexton unga män, som 
alla hade varit inkallade i fronttjänst, kallades av SLEF till predikant-
kurs när de blivit civila. Ledare på kusen i Frönäs var predikanter-
na Gunnar Nylund, Walter Fredriksson och Ernfrid Åkerholm. Även 
några lokala präster engagerades. Deltagarna övernattade i privata 
hem i byn, medan undervisningen och bespisningen försiggick i bö-
nehuset. Bibelstudierna följdes av livliga samtal där deltagarna fick 
ställa frågor till lärarna. De unga männen  höll också » provpredik-
ningar « som  bedömdes av lärarna. Sången och musiken spelade en 
viktig roll. Ernfrid Åkerholm och Wolmar Djupsjöbacka ledde sång-
en under kursen. Man sjöng både i » karasträngband « och i stämmor. 
Flera av deltagarna i Frönäskursen blev sedan aktiva predikanter på 
heltid eller på sin fritid.

Efterkrigstiden

Efter krigsåren ökade antalet evangelifester till ett par hundra per år. 
Därtill höll predikanterna lägermöten, bibelstudier och ungdomsda-
gar. I predikoverksamheten deltog under efterkrigsåren förutom de 
fast anställda predikanterna även evangeliska präster och tiotalet ung-
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domar som hade  genomgått SLEF : s ungdomsledarkurser i Korsnäs, 
Frönäs, Närpes, Näsby och Pargas. År 1946 intensifierades prediko-
verksamheten ytterligare och nådde nya orter. Sommarfesternas antal 
steg till 250. Lägren blev fler. Förutom predikanterna behövdes en hel 
stab tillfälliga medhjälpare, såsom präster och teologie studerande. År 
1948 hade SLEF två präster och åtta predikanter i heltidstjänst samt 
fem predikanter på deltid. Så kallade bibelstudiedagar eller ungdoms-
möten växte vid den här tiden i popularitet. Skaran av medarbetare var 
på uppåtgående, vilket tolkades som ett ökat intresse för det evangelis-
ka arbetet. Under efterkrigstiden noterade SLEF mycket riktigt stän-
digt nya deltagarrekord vid sina sommarfester, läger och samlingar. 
När Evangeliska Unga höll kretsfest i Vörå i augusti 1948 var deltagar-
skaran den största som någonsin hade samlats på svenskt evangeliskt 
håll. De två följande åren samlades ännu större skaror vid föreningens 
sommarfester i Österbotten, i Lappfjärd räknades till 3 000 personer 
år 1949. Också bokutgivningen kom igång på nytt efter kriget. År 1946 

Deltagare i Frönäskursen den 13–26 februari 1945. Övre raden från vänster : 
Emil Rönnqvist, Karl Sandvik, Reguel Lindén, Karl Sjölund, Arne Erikson, 
Roger Djupsjöbacka. Mellersta raden från vänster : Hilding Söderbacka, Bengt 
Blom, Ingmar Skata, Anton Myntti, Lars Nylund, Axel Björkholm, Axel Ing-
man. Nedre raden från vänster : Alfred Rönnqvist, Ernfrid Åkerholm, Gunnar 
Nylund, Walter Fredriksson, Volmar Djupsjöbacka, Evert Lassel.
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gav SLEF ut boken Tro och lära av prosten L.L. Byman samt nya upp-
lagor av andaktsböckerna Främlingarnas hemliv och Nåd för nåd, var-
dera i 3 000 exemplar. 

1950-talet kunde med fog kallas predikantverksamhetens guldålder 
inom SLEF. Under första halvan av årtiondet ordnades årligen om-
kring 250 sommarfester och tiotalet läger. Fotfolkets insatser i byg-
derna var helt nödvändiga för verksamhetens genomförande. För det-
ta gav föreningens struktur också utrymme. Lekmännen engagerade 
sig i förkunnelse och spridning av litteratur, fotfolket i olika typer av 
gemenskapsskapande verksamhet, barn- och ungdomsarbete, ekono-
misk understödverksamhet och i underhållet av de lokala bönehusen. 
Ute i bygderna betjänades predikanterna med skjuts, husrum och mat. 
Men år 1956 noterade SLEF : s verksamhetsberättelse att det andliga 
intresset i södra Finland hade mattats av, även på kyrkligt håll. Be-
söksfrekvensen vid mötena gick nedåt. På Åland gick verksamheten 
däremot framåt och i Österbotten lockade i synnerhet föreningens 
kretsfester samt sång- och sommarfester fortsatt stora skaror.

Nya verksamhetsformer

Vid ingången till 1960-talet glesnade skarorna vid föreningens evan- 
gelifester. Föreningens övriga sommarfester samlade fortsättningsvis 
många deltagare. När Österbottens sång- och sommarfest samman- 
slogs med föreningens årsfest i Kronoby sommaren 1969 uppskattades 
antalet festdeltagare till 3 000 personer. I slutet av 1960-talet krymp-
te SLEF : s predikantkår, vilket inverkade menligt på möjligheterna 
att ordna predikobesök. Under tjugoårsperioden 1948–1968 minskade 
SLEF : s predikantkår med nästan hälften. Föreningens inremissions-
verksamhet drogs med ett fortsatt, stadigt ökande ekonomiskt under-
skott. Vid sidan av predikantverksamheten växte nya verksamhetsgre-
nar fram vilka kom att engagera en del av predikanterna, till exempel 
som junior- eller strängbandsledare. Ungdomsarbetet organiserades 
som en skild enhet inom SLEF och fick småningom egna arbetare. Ju-
niorernas och ungdomarnas lägerverksamhet växte till tidigare oanade 
proportioner. Samtidigt utvecklades SLEF : s yttremissionsverksam-
het och SLEF : s medel skulle räcka även till att anställa missionärer. 
Förlagsverksamheten gick också vidare. Strävan var att inte saluföra 
ett stort antal böcker, utan goda böcker. Under 1960-talet gav SLEF 
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ut bland annat Augsburgska bekännelsen och Sionsharpans notupplaga. 
Gamla klassiker gavs ut på nytt. Hit hörde andaktsboken Se på Jesus 
och L. L. Bymans Tro och lära. Luthers Resekost nytrycktes i 3 000 ex-
emplar och Arvid Hydéns De ungas ära i 2 000 exemplar. SLEF fick 
ensamrätt att sälja Luthers Huspostilla i Finland. 

1970-talets hemlandsverksamhet kännetecknades av olika försök 
att omorganisera verksamheten och tillsätta distriktspredikanter, men 
dämpades också av orolighet i predikoleden. År 1971 hade SLEF : s 
predikantkår decimerats till en heltidsanställd resepredikant och fyra 
distriktspredikanter. Nya predikanter var svåra att uppbringa. Var pre-
dikanternas tid förbi ? frågade man sig. När Walter Fredriksson år 1972 
pensionerades efter 50 års tjänst hade SLEF inte längre någon rese-
predikant i traditionell bemärkelse, endast distriktspredikanter och 
deltidsförkunnare. » Utan resepredikanter torde föreningen dock inte 
kunna fortsätta sitt verk «, kunde man läsa i 1972 års verksamhetsbe-
rättelse. 

Bokförsäljning under en av predikant Walter Fredrikssons predikoresor. Foto : Yle.
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Ungdomsväckelse

SLEF : s storsamlingar fortsatte att locka deltagare. År 1970 samlade 
årsfesten i Helsingfors 700 personer, Evangeliska Ungas i Österbot-
ten sång- och sommarfest i Solf tusen deltagare och missionslägret i 
Jeppo flera tusen deltagare. Med glädje noterades också den fortsatt 
livliga syföreningsverksamheten. Syföreningarna ansågs » löpa av sig 
själv «, vilket innebar att de inte var beroende av predikanterna för att 
samlas. Detta beskrivs i SLEF : s verksamhetsberättelse för verksam-
hetsåret 1972–1973 på följande sätt:

Överlag är sykretsarna fortsatta glädjeämnen. » De arbetar systema-
tiskt «, de » löper nästan av sig själv « och genom det ansvar, som dessa 
kretsar och deras ledare själva tar på sig kan predikanten rikta sig på 
informationsservice, materialservice, anskaffning av böcker för läsning, 
predikan och uppmuntran.

Ett annat glädjeämne var de ungas deltagande i verksamheten. På 
1970-talet drog en verklig väckelse fram bland de unga :

Det märkliga håller på att ske, att ungdomen genom sitt deltagande, i 
stora skaror, och genom sin aktivitet börjar dominera den evangeliska 
verksamheten. Samlingarna har detta år särskilt berikats av de ungas 
sångprogram. Våra aktiva kantorers och anställda sångledares uppoff-
ringar och osparda möda bär här en vacker frukt.

Även föreningens lägerområden utvecklades. Sommaren 1976 besök-
tes Klippan i norra Österbotten av 5 000 personer och Fridskär i Syd-
österbotten av 3 000 personer. Ett hus uppfördes på Bonäs lägerom-
råde i Tenala i västra Nyland. Ett helt nytt inslag i verksamheten blev 
tältmissionen som arrangerades i södra Finland och leddes av stude-
rande. Den engagerade många frivilliga och samlade åhörare under 
hela 1970-talet samt ända in på 1980-talet. Den vintertida mötesverk-
samheten fortsatte trots bristen på anställd predikokraft. År 1978 re-
dovisade SLEF totalt 1 981 möten i Borgå stift, eller 5,4 per dag. Då var 
inte ungdomsledarnas och musikledarens insatser medräknade. 

Utgivningen av tidningar, årsböcker och julpublikationer fortsatte. 
Strävan var att förlaget skulle bära sig ekonomiskt och kunna stöda 
den övriga verksamheten. År 1970 utkom Sionsharpan i en ny, sjutton-

Med bokväskan som resesällskap
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de upplaga som trycktes i hela 25 000 exemplar. Ett stort glädje- och 
tackämne var de många frivilliga medarbetare som förlaget förfogade 
över, bland annat i redaktioner, men också som skribenter och bild-
leverantörer. Under 1970-talet räknades deras antal i över 50 perso-
ner i olika åldrar ! Under Evangeliföreningens hundraårsjubileumsår 
1973 utkom SLEF : s första LP-skiva. Skivorna med Evangeliska Ung-
as Ungdomskör och senare Ungdomskören Evangelicum kom att bli 
verkliga storsäljare under kommande årtionden. SLEF : s förlag kunde 
konstatera att det skett en förskjutning mot ljudsidan. År 1981 inrätta-
des en studio i Vasa med tanke på den expanderande kassettverksam-
heten. Förutom sång- och predikokassetter gav SLEF ut andaktskas-
setter. År 1983 sålde SLEF 1 371 dylika kassetter. 

Regionala skillnader

Föreningens verksamhet i hemlandet fortsatte under 1980-talet med 
traditionella predikantbesök, kretsfester och syföreningsverksamhet. 
Även besöken av missionärer var uppskattade. Predikantbristen var 
dock ett återkommande samtalsämne. Bristen gällde i synnerhet södra 
Finland. I början av decenniet hade SLEF endast en heltidsanställd 
predikant. Fritidsförkunnare och pensionerade predikanter hjälpte till 
i predikoverksamheten. Ekonomin såg ljusare ut än på länge och fort-
sättningsvis samlades stora ungdomsskaror. En predikande broder no-
terade emellertid att de unga inte mötte upp vid predikantbesöken, 
såvida de inte hade en given uppgift. En annan predikant undrade 
varför SLEF inte fick några nya predikanter. Berodde det på gene-
rationsklyftorna ? Från södra Finland rapporterades att verksamheten 
var minimal och i några fall nära att dö ut. Glädjande undantag var 
Pargas, Åbo och Helsingfors. Medelåldern hos dem som samlades var 
hög och någon nyrekrytering skedde inte. Evangeliskt barn- och ung-
domsarbete saknades nästan helt och hållet i södra Finland. Något 
måste göras » i annat fall är nog Evangeliföreningen om 20 år en en-
bart österbottnisk företeelse « hette det i 1982 års verksamhetsberät-
telse. Man konstaterade att det skulle krävas ett större engagemang 
också från medlemmarnas sida för att förmå upprätthålla den predi-
koverksamhet man hade. Ett problem var att många avdelningar inte 
hade kapacitet att fungera som värdar för de större kretsfesterna eller 
liknande samlingar. År 1985 noterade SLEF : s verksamhetsberättelse 
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att det blivit vanligare att föreningens predikantbesök inte längre väl-
komnades i alla församlingar.

Samtidigt vittnade regelbunden mötesverksamhet om uthållighet 
i arbetet. År 1986 ordnades i Österbottens norra krets 288 offentli-
ga möten, i Vasakretsen 150 och i södra kretsen 240 möten. Även sy-
föreningsverksamheten var livlig i Österbotten. På Åland ordnades i 
huvudsak kretsfester och symöten. I Åboland fortsatte tre avdelning-
ar med mötesverksamhet. Från Nylands krets rapporterades evangeli- 
och missionsfester i avdelningar och församlingar, därtill midvinter-
dagar, vår- och höstfester. Trots att mötesverksamheten enligt uppgift 
minskat och deltagarskarorna glesnat, visar statistiken att det vid den 
här tiden ordnades över sjuhundra årliga möten eller samlingar där 
Guds ord förkunnades, människor möttes och ekonomiska medel för 
verksamheten samlades in. 

Omvälvningens tid 

År 1975 flyttade SLEF : s boklager och expeditionsverksamhet från 
Helsingfors till Terjärv. Bakgrunden var att Margareta Lindqvist tre 
år tidigare avslutat sin tjänst vid expeditionen i Helsingfors, där hon 
sedan hösten 1939 arbetat med förlagsärenden. Predikant Karl Sand-
vik erbjöd sig år 1975 att bli förlagets nya distributör. År 1983 gick för-
lagets flyttlass vidare från Terjärv till Vasa. Förlaget fick småningom en 
förlagschef och en förlagsassistent, men förlagsdelegationernas med-
lemmar var till en början involverade i förlagets ledning. Som sin upp-
gift under 1980-talet såg förlaget produktionen av god och mångsidig 
litteratur för spridning i församlingar och avdelningar. Strävan var att 
ge ut andaktslitteratur och studiematerial till den breda allmänheten 
på ett lättillgängligt språk, men också att tillhandahålla » tyngre « teo-
logiskt material till teologie studerande och predikanter med tanke på 
deras förkovran. Ett annat arbetsfält som blev aktuellt under årtion-
det var produktionen av material för barnverksamheten. Ett samar-
bete mellan Evangeliföreningens förlag och Evangeliska Ungas för-
bund kring en materialproducent inleddes. En annan milstolpe under 
1980-talet var införskaffandet av förlagets första dator, en MicroBee 
128, år 1986. Den användes för notskrift för den pågående revision-
en av Sionsharpan. Det ekonomiska resultatet under 1980-talet visade 
att egen nyproduktion av böcker och kassetter lönade sig även eko-

Med bokväskan som resesällskap
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nomiskt. Årtiondet slutade ekonomiskt sett med flaggan i topp. För-
lagets många frivilliga medarbetare ansågs i hög grad ha bidragit till 
detta goda resultat. 

1990-talet blev ett omvälvningarnas årtionde i SLEF. Det blev ock-
så det årtionde då SLEF inte längre anställde några predikanter. Un-
der år 1990 noterades en märkbar minskning av inkomsterna till in-
remissionsverksamheten. Predikanternas möjligheter att besöka södra 
Finland avtog. I Åbo fortgick verksamheten med benäget bistånd av 
studerande. Såväl Åboland som Åland besöktes fortfarande av SLEF : s 
predikanter. Åland var år 1990 föremål för fältmission och åren 1992–
1993 bedrev SLEF båtmission i Åboland och västra Nyland. Fält- och 
båtmissionärerna bestod i huvudsak av ungdomar från Österbotten 
som uppträdde med korta tal och sånger.

1990-talets ekonomiska kris inverkade märkbart på den evangeliska 
hemlandsverksamheten. Ännu år 1992 hade SLEF fyra präster och två 
predikanter anställda med tanke på hemlandets mötesverksamhet. På 
grund av lågkonjukturen tvingades SLEF att minska antalet anställda. 
De anställda resepredikanternas era var nu definitivt över. Tack vare 
frivilligkrafter kunde mötesverksamheten ändå hållas på ungefär sam-
ma nivå som tidigare, åtminstone i Österbotten. Trots strävan att skö-
ta förkunnelsearbetet med frivillig oavlönad arbetskraft, kunde dock 
verksamheten i södra Finland inte fortsätta på samma sätt som tidiga-
re. Antalet av dem som förkunnade bland SLEF : s övriga anställda var 
också mindre än på flera decennier. Resultatet blev en allmän uppgi-
venhet och pessimism inför framtiden. Verksamhetens framtid, inne-
håll och målsättning aktualiserades och diskuterades givetvis i olika 
sammanhang. Trots de mörka molnen fortsatte mötesverksamheten i 
många avdelningar och på föreningens lägerområden. Parallellt med 
detta satsade SLEF medvetet på verksamhetsformer för unga familjer. 
Hit hörde ett växande familjeläger på Klippan. 

Vidare utan predikanter

Predikanteran var förbi, men förlagsverksamheten gick vidare. För-
säljningen av böcker skedde nu utgående från SLEF : s kansli i Vasa 
och i någon mån från Helsingforskansliet. Därtill hade föreningens 
anställda med sig böcker då de besökte avdelningarna. De lokala bok- 
ombuden fortsatte också sin verksamhet. En utveckling av denna 
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verksamhet var de så kallade bokhusen som lanserades år 1997 och 
placerades ut i femton församlingar. De utgjorde små bokkiosker med 
böcker som såldes enligt självbetjäningsprincipen. SLEF : s förlag en-
gagerade fortsättningsvis också många frivilliga när det gällde att re-
censera böcker. I anslutning till förlaget verkade en grupp personer 
som granskade de böcker som förlaget erbjudits att köpa in. Förlagets 
egna manus granskades på samma sätt. Till följd av föreningens eko-
nomiska nedskärningar omformades föreningens tidskriftsverksamhet 
under 1990-talet. Sändebudet började produceras av ett redaktionsråd 
bestående av frivilliga under ledning av ansvarig utgivare och redaktö-
rer. I slutet av år 1995 utgavs ett provnummer med helt ny layout och 
i nytt format. Från och med år 1996 utkom Sändebudet i denna form 
med tolv nummer om året. Antalet prenumeranter ökade från 1 964 
stycken år 1995 till 2 280 stycken år 1996, mycket tack vare en prenu-
merationskampanj. 

Bokutgivningen under 1990-talet bestod bland annat av utgivning 
av andaktslitteratur, böcker med anknytning till den evangeliska histo-
rien och undervisande eller dogmatisk litteratur. År 1993 var ett histo-
riskt år. Då utgavs den nya Sionsharpan efter 13 års arbete. Mottagan- 
det bland medlemmarna och kyrkfolk i allmänhet var synnerligen 
gott. Den första upplagan på 3 500 exemplar såldes slut på några få 

Bokbordet vid SLEF:s årsfest i Pedersöre år 2012. Foto : David Still.
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månader. Sionsharpan togs offentligt i bruk vid en högtidlig fest i en 
fullsatt kyrka i Korsholm, där bland andra revisionskommitténs ord-
förande Håkan Bäck medverkade.

År 1999 ändrades förlagets namn från Evangeliföreningens förlag 
till SLEF-Media. Förlaget har sedan dess fortsatt med den egna pro-
duktionen och med förmedlingen av produkter från andra förlag. När 
vi år 2022 ser tillbaka på SLEF : s förlagshistoria ser vi en tydlig för-
skjutning mot försäljningen av böcker för barn. Olika barnbiblar och 
kristna barnböcker hör i dag till storsäljarna vid sidan av olika varian-
ter av Svenska Folkbibeln. I sin försäljning representeras SLEF-Media 
alltfort av ett antal lokala bokombud i avdelningar och församling-
ar. Förutom butiksförsäljningen och postorderförsäljningen utgående 
från Vasakansliet, skapar förlagets anställda pop-up bokhandlar i sam-
band med evenemang och sammankomster. Till dessa samlingar hör 
sommarfester, bibelhelger och ledningsgruppsturnéer samt Kyrkhelg 
Nord och Kyrkhelg Syd. SLEF fick en » riktig « bokhandel år 2018 i 
samband med att SLEF : s Vasakansli renoverades. Följande år öpp-
nades en bokhandel i Jakobstad, vilken fick namnet Bokcafé Station 1. 
I skrivande stund, våren 2022, planeras öppnandet av en regelrätt 
webbshop. SLEF-Media är numera en mediesektor som också ansva-
rar för föreningens digitala sändningar. Hit hör bland annat Helgens 
predikan, Dagens andakt samt inspelade program från SLEF : s verk-
samhet. Dessa finns tillgängliga via olika digitala plattformar och so- 
ciala medier. Så går budskapet om Jesus Kristus vidare. Budbärarna 
byts ut, formerna förändras, men Ordet är detsamma ! 


