
Omvärldsperspektiv: Vår kyrka, samhället och 
samfundet



Källor

• Med glädjebud i Knivsta, Knivsta Missionsförsamling 100 år. 
Sammanställd av John Hultvall och Göran Gunner år 1982

• Liv och rörelse, Svenska Missionskyrkans historia och identitet av 
Hans Andreasson

• Årsskriften Magazinet, Knivsta hembygdsförening 
• En liten bok om Knivsta, Knivsta kommun 
• Internet



Senare delen av 1800-talet
Det var så här det började!



Då var Knivstabygden:

• En jordbruksbygd med flera stora gårdar
• Järnvägen gjorde så småningom Knivsta till ett stationssamhälle, men 

utbyggnaden av tätorten gick trögt
• Innan mejeriet byggdes (1894) samlades gårdarnas mjölk vid s.k. 

insamlingsställen och transporterades till Stockholm. Ett sådant 
insamlingsställe var Knivsta gård där en ”mejerinna” tog emot 
mjölken.



Kända Knivstaprofiler

• Carl Milles föddes i Lagga 1875.  Han var skulptör och blev främst 
verksam ute i Europa. På Millesgården på Lidingö kan man se många 
av hans verk.

• Olof Thunman var diktare som flyttade till Knivsta när han var 49 år 
och levde här tills han dog på Noors slott 1944. Alla känner till ”Vi gå 
över daggstänkta berg.”



Knivstabygden runt 1860



Svenska 
Missionsförbundet 
bildades 1878
• Grundare Paul Petter 

Waldenström. (Tavlan på 
bilden)

• Förutom kyrkoledare var 
han även riksdagsman och 
författare. 

• Dog 1917 i Missionsskolan 
i Lidingö församling. 
Wikipedia



Missionsförbundets första sångbok

• Utkom 1893
• Blev mycket populär!
• Trycktes i över 1 miljon exemplar



Folkväckelsen under 1800-talet

• Svepte också fram över Knivstabygden, men den var inte särskilt 
omfattande

• Kringresande ”kolportörer” predikade och man hade sammankomster 
i hemmen

• En troende ”mejerinna”, Karin Andersson, kom till Knivsta gård. 
”Hennes skriftspridning och andliga samtal gav vägledning åt många”



Knivsta Missionsförening bildades

• Vid bönemöte 1882 beslutades att bilda Knivsta Missionsförening
• Ett nära samarbete med Blåbandsföreningen
• Upplevdes som ett hot mot kyrkans enhet – förbjöd de troende att 

fortsätta träffas i skolorna
• En tomt uppläts vid Glömtomt, på Oledas mark förbi Knivsta kyrka, 

strax väster om järnvägen. (Ett bra läge på den tiden, innan Knivsta 
tätort utvecklades runt järnvägen och stationen!!!)

• Det nya bönhuset invigdes 1883



Början av 1900-talet
Under och i sviterna av 1:a världskriget (1914- 1918)



I Knivstabygden …

• Slog ransoneringar hårt
• ”Vad nöjeslivet beträffar fanns inte mycket att välja på. Det var främst 

gamla bönhuset … samt Betel i Knivsta samhälle där man kunde 
samlas för de sporadiskt återkommande kaffefesterna, syförenings-
och skördeauktionerna för att få lite avkoppling från veckans 
enahanada slit och släp” 

Jacob Pettersson, Magazinet 1972



Känd Knivstaprofil

• Erik Ståhl var skulptör och målare. Han föddes i Uppsala 1918 och 
dog i Alsike 1999



Inom Svenska Missionsförbundet

• Stora förändringar i samhället efter kriget
• Tillväxten i nya lokala församlingar kulminerade
• Janne Nyrén blev ny missionsföreståndare. Han ordnade med 

pensioner m.m.
• Man närmade sig redan då baptister och metodister



Lärare samlade vid Missionsskolan 1921 för 
att fira 10-års jubileum



Svenska Missionsförbundets skrifter runt 1920 



Missionsföreningen blir Missionsförsamling

• Först 1911 anslöt sig Missionsföreningen till Svenska 
Missionsförbundet

• Behov av samlingssal i det nu växande Knivstasamhället. Tomt köptes 
av sågbolaget för 50 kr. Bönhuset blev Södra Missionshuset, men 
skulle man ha det kvar? Bönhuset flyttades 1934 till en nybildad 
Missionsförsamling i Alsike

• De s.k. ”kaffefesterna” utgjorde en betydande del av verksamheten i 
missionshuset

• Väckelse 1919 då ett 25-tal personer kom till tro. 
• Medlemskapet sattes högt. ”Förhör och församlingstukt”



Kören – Missionskyrkans flaggskepp i Knivsta

• 1920 började några sjunga i stämmor. ”Från denna tid har kören 
ansetts vara Missionskyrkans flaggskepp”

• ”Sången och musikens främsta uppgift har varit att tjäna i 
gudstjänsten. Men sång och spel i grupp har också ett egenvärde. Då 
det är som bäst lever kamratskapet och gemenskapen i dessa 
grupper, till stor hjälp och trivsel för dem som är med.”



1912 invigdes Missionshuset Betel



Söndagsskolan på 20-
talet
• Då samlades ca 125 000 

barn i mer än 2600 
söndagsskolor som 
tillhörde SMF. 

• Bilden från söndagsskolan i 
Vassunda. Utanför 
Missionshuset i Skålsta



1930-talet
• Ekonomisk depression och arbetslöshet
• Telefonen och telegrafen gjorde intåg och förändrade möjligheterna till 

kommunikation med varandra och med världen



I Knivstabygden 

• 1933 fanns 106 telefonabonnenter i Knivstabygden
• Knivsta blev huvudförsamling för Svenska kyrkan i Knivstabygden och 

Alsike annexförsamling



Känd Knivstaprofil

• Gösta ”Knivsta” Sandberg  föddes 1932 i Knivsta. Han var 
fotbollsspelare som spelade för Djurgården på 50-talet. Han spelade 
även bandy och ishockey. Hans mamma Karin var baptist och var en 
av dem som gick med till Knivsta frikyrkoförsamling när den bildades.



Svenska Missionsförbundet

• Såväl samfundet som samhället präglades av stora konflikter
• Svenska Missionsförbundet hade under 30-tlet sitt största 

medlemsantal



Missionsförsamlingen i Knivsta

• Där fanns flera stora familjer med många barn
• Driftiga affärsmän och hängivna missionsvänner
• Medlemmar kom och gick. 1936 var det 86 medlemmar



Bilder från förr

Syföreningen i slutet på 
20-talet

Ungdomsföreningen i mitten av 
30-talet



40- och 50-talet
Andra världskriget (1939 – 1945)



Knivstabygden

• I Knivstabygden skaffade allt fler telefon (182 abonnenter 1944). 1959 
automatiserades telefonen i Knivsta

• 1948 fick Lagga landskommun ett eget vapen. Motivet var i guld och hade 
en sköld varpå en krönt prins sitter. Detta symboliserar den 3:åriga kungen 
Magnus Eriksson som kröntes vid Mora stenar 1319. Vapnet togs bort 1952

• 1952 genomfördes en kommunreform i hela Sverige. Knivsta blev 
storkommun med Alsike, Knivsta, Lagga, Vassunda och Östuna.  Långhundra
införlivades senare

• Knivsta tegelbruk läggs ner (1906 -1956)
• 1950 bor 931 personer i Knivsta tätort 



Svenska Missionsförbundet

• Svenska Missionsförbundet, tillsammans med övriga samfund, tog 
aktivt ansvar för det som senare skulle kallas ”den svenska modellen”.

• ”Väckelserörelsen har haft betydelse för demokratin!” Tage Erlander, 
vid Missionsförbundets 100-årsjubuleum 1978

• Under denna tid engagerade sig flera ledande i samfundet i kultur-
och moralfrågor. En sådan person var riksevangelist John Hedlund 
som startade de s k Korsstågen

• Svenska Missionsförbundet gav ut en ny sångbok



Något om demokrati och kvinnlig rösträtt i 
Knivsta Missionsförsamling
• 1921 beslutades en stadgeändring: ”Föreningen ska ha en styrelse 

med nio manliga medlemmar”. ”Manliga” togs bort.
• Men kvinnor hade ingått i styrelsen redan tidigare. Den första kvinnan 

valdes in 1907. 



Interiör efter renovering 1948



Solgläntan

• Runt 1940 fann en ungdomsförening (KMU) och en juniorförening 
(KMJ) som motsvarade ”tonår”

• ”Brevaftnar” då kontakter skapades mellan ungdomar i hela landet
• Vid denna tid växte nöjesplatser upp här och där med skiftande 

program. Det fanns behov av en samlingsplats där den kristna 
ungdomen kunde samlas sommartid. Ett sommarhem bygdes vid sjön 
Valloxen. Solgläntan stod färdigt september 1940.

• Hit förlades hela Missionskyrkans verksamhet sommartid. Här hölls 
Valborgmässofirande och Midsommarfirande.



Solgläntan vid Valloxen. Ungdomsföreningen 
samlad vid brasan



60- och 70-tal
Flera församlingar blir en och Missionskyrkan i Knivsta bygger



Knivstabygden

• 1960 bodde 1532 personer i Knivsta tätort
• Man började bygga på på fel sida järnvägen! (Ängby)

• Margaretahemmet läggs ner som vårdhem 1969

• 1971 bildades Uppsala kommun, där Knivsta ingick. Knivsta övergick 
då från Stockholms län till Uppsala län.







Svenska Missionsförbundet

• 1969: Samtal mellan de tre frikyrkosamfunden om ett samgående 
startade igen. 

• 1970: Samtalen bröts och skapade stor besvikelse på det lokala 
planet. 

• 70-talet:
- Då förnyades den frikyrkliga spiritualiteten av den karismatiska 
rörelsen och den s k Jesusväckelsen. Musikaliskt hände mycket.
- En social rörelse växte också fram samtidigt
- Choralerna och Joybells. Taize och Iona



Missionskyrkan i Knivsta – Byggår och flera 
församlingar blir en
• På 60-talet byggs pastorsvillan
• 1962 gick Alsike Missionsförsamling upp i Vassunda Missionsförsamling
• 1967 – Husby – Långhundra Missionsförsamling uppgick i Knivsta 

Missionsförsamling
• I början av 70-talet (?) gick Vassunda och Knivsta Missionsförsamlingar 

samman
• 70-talet, Missionskyrkan byggs till. Förslag att byta namn till 

Gredelbykyrkan
• När Missionskyrkan skulle bygga till på 70-talet behövdes pengar och 

Solgläntan såldes



80- och 90-tal



I Knivstabygden

1980 bodde 5303 i Knivsta tätort

1984: Servicehuset byggs

1985: 25 mars folkomröstning om Gredelbyleden

1987: Knivsta sågverk som bildades 1906 läggs ner

1988: Gredelbyleden börjar byggas



Knivstabygden forts.

1989

• Planeringen av Nya Alsike börjar 

• Lärarstrejk på Thunmanskolan på grund av klotter på skolan

• Gredelbyleden öppnas. Den kostade 59 miljoner

1991: Översiktsplanen för Nya Alsike tas

1999: Den 13 juni hålls folkomröstning om Knivsta egen kommun. 62% av 
knivstaborna röstade. 57% röstade ja och 38% röstade nej.



Svenska Missionsförbundet

• På 80-talet växte Trosrörelsen starkt med församlingssplittring som 
följd och uppkomst av den stora församlingen Livets ord i Uppsala. 

• Under 70- och 80-talet kulminerade den svenska sång- och 
musikproduktionen inom uttalat kristen musik. 



Knivsta Missionsförsamling

• 1982 övergick Lagga missionsförsamling till Knivsta 
missionsförsamling. Missionshuset Fridhem skänktes till den förening 
i Lagga som då höll på att bildas.

• Vid årsskiftet 81/82 hade församlingen 76 medlemmar



Ett fortsatt gott samarbete med föreningen 
Fridhem

Ett av föreningen Fridhems första möten
Ordförande: Torborg Morhed

Fridhemskören under ledning av Bertil Magnusson
Valborg 2007



Missionsförsamlingen i Knivsta blir Knivsta 
Frikyrkoförsamling
• 1984 gick Missionskyrkan samman med den baptistgrupp som fanns i 

Knivsta.  Knivsta Frikyrkoförsamling bildades
• I församlingen fanns flera unga familjer. Församlingen och dess 

medlemmar kännetecknas av ett stort samhällsengagemang



Nyingarna sjunger på gudstjänst 1980



2000-tal
Svenska kyrkan skiljs från staten



Knivstabygden

2000 bor det 7126 personer i Knivsta tätort och 652 personer i Alsike

2002: Bildades partiet Knivsta.nu

2003: Knivsta kommun bildas och får ett nytt vapen. Detta vapen ritas av en 
elev på Ängbyskolan.

2010 bor det 7081 i Knivsta tätort och 2681 personer i Alsike

2013: Började byggandet på sågverksområdet

2013-2014: Byggs det gamla stationsområdet om och återvinningscentralen 
byggs



Knivstabygden – fortsatt utveckling

2003 har Knivsta kommun 12000 invånare

2020 har Knivsta kommun 19101 invånare



Knivsta där framtiden bor



Svenska Missionsförbundet blir Svenska 
Missionskyrkan och sedan Equmeniakyrkan
2003 hade samfundet bytt konstitution och namn till Svenska 
Missionskyrkan
2011 bildades Equmeniakyrkan. Ett kyrkosamfund som bildades av 
Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska 
Missionskyrkan



Knivsta Frikyrkoförsamling byter namn till 
enbart Gredelbykyrkan
• Gredelbykyrkan är med i dialogen om utbyggnad i Alsike, tillsammans 

med Svenska kyrkan i Knivsta
• Gredelbykyrkan får församlingsbidrag och kan anställa pastor 100% 

under några år, med tanke på Alsikes utbyggnad
• Medlemsantalet är strax över 100
• Verksamheten anpassas och hålls till stor del digitalt under 

”Coronaåren” 2020 - 2021



Inspelning av livesänd gudstjänst och 
studiecirkel Gredelbykyrkans kör 100 år




