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FÖRORD

I denna uppsats som är en del i avhandlingsprojektet Samhälle - kyrka - diakoni i samspel och
konflikt undersöks den kvinnliga diakonins initiering i Stockholm omkring år 1850 i ett
idéhistoriskt perspektiv. Genom ett källkritiskt och argumentationsanalytiskt tillvägagångssätt
undersöks här hur diakonins initiativtagare argumenterade i förhållande till rörelser och
riktningar i tiden som liberalism, filantropi, socialism och statskyrka. Uppsatsen visar att
diakonins pionjärer utifrån ett väckelsekristet frälsningsmotiv såg det kvinnliga diakonala arbetet
som en alternativ lösning på fattigdomsproblemet.
Studien har finansierats av Ersta diakonisällskap, Philpsénska stiftelsen, Stiftelsen Stora
Sköndal och Stockholms Stadsmission.
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INLEDNING

Uppsatsens bakgrund
Diakonin har de senaste etthundrafemtio åren genomgått stora förändringar när det gäller
organisation, ideologi och teologi. De inre och yttre förutsättningarna har förändrats i relation
till den övriga utvecklingen inom samhälle och kyrka.
Denna licentiatuppsats är en del i mitt pågående avhandlingsarbete Diakoni, kyrka och
samhälle i samspel och konflikt. I avhandlingen undersöks tre diakoniinstitutioners utveckling
i ett teologi- och ideologihistoriskt sammanhang. Den övergripande problematiken gäller
relationen mellan diakonins motiv, samhällets ideologier och Svenska kyrkans teologi. Hur har
utvecklingen inom samhälle och kyrka i vid mening påverkat utvecklingen av diakonins motiv,
och hur kan diakonin ha påverkat samhället och Svenska kyrkan när det gäller synen på
socialt ansvarstagande och människans grundläggande behov?
I boken Spirituality and history pekar Philip Sheldrake på att studiet av den kristna
spiritualitetshistorien ofta låter sig färgas av samtida religiösa ideal. Sheldrake framhåller vikten
av att studera fromhetstraditioner inte som statiska fenomen utan som historiska företeelser,
som utvecklas i samspel med sin omgivning:
However, it is also revealing if we turn to some further questions concerning those spiritual traditions
which ultimately become well-established in history. These traditions continue to develop beyond their
initial phase and in this process we need to analyse how they adapt, or fail to adapt, to changing circumstances
(not to mention the motives involved).1

En teoretisk utgångspunkt i avhandlingsarbetet är att i Sheldrakes anda så långt som möjligt
inte låta undersökningen styras av antaganden, om vad diakoni ur ett samtida konfessionellt
perspektiv är eller bör vara, utan vad källorna faktiskt säger.
Avhandlingen bygger på undersökningar av fyra tidsperioder:
1.
Omkring år 1850, då diakonin initieras. Pauperismen, d.v.s. fattigdomen och
den sociala nöden, tillhör tidens centrala debattämnen.2 Sällskapet till beredande af
en Diakoniss-Anstalt i Stockholm bildas 1849, Svenska Diakoniss-Sällskapet 1851
och Stockholms Stadsmission 1853.
2.
Omkring år 1900, då den statliga socialpolitiken och enskilda initiativ
utvecklas mot ett centraliserat och strukturellt inriktat socialt arbete. Det tar sig bl.a.
uttryck i bildandet av CSA, Centralförbundet för Socialt Arbete, 1903. Den s.k.
arbetarfrågan står högt på den politiska agendan.
3.
Omkring år 1950, då välfärdsstaten växer fram. Socialdemokratins principiellt
negativa inställning till enskilda initiativ på det sociala området medför ändrade
förutsättningar för diakonin.3
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4.
Omkring år 2000, då välfärdsstatens såväl ekonomiska som ideologiska
förutsättningar omprövas och enskilda initiativ inom vård och omsorg ges större
utrymme. Den internationella ekumeniska utveckling som lett fram till att diakonatet
i dag inom Svenska kyrkan är ett led i kyrkans ämbete, har från ett kyrkligt perspektiv
inneburit förändrade ecklesiologiska och teologiska förutsättningar för diakonin.4
Avhandlingen Diakoni, kyrka och samhälle i samspel och konflikt avser att utifrån ett idé- och
motivhistoriskt perspektiv kritiskt granska och omvärdera tidigare forskning inom
undersökningsområdet diakoni.
Studien pågår under 2000–2004 och bedrivs inom ramen för forskarutbildning i
kyrkovetenskap vid teologiska institutionen Lunds universitet, i samarbete med
Sköndalsinstitutets forskningsavdelning. Licentiatuppsatsen behandlar tidsperioden omkring
år 1850.Finansiärer är Stiftelsen Stora Sköndal, Ersta Diakonisällskap, Stockholms Stadsmission
och Philpsénska stiftelsen.
Jag vill särskilt tacka min handledare professor Sven-Åke Selander, teologiska institutionen
vid Lunds universitet, och min biträdande handledare teol. doktor Erik Blennberger vid
Sköndalsinstitutets forskningsavdelning i Stockholm.

Syfte och frågeställningar
Ofta beskrivs diakonin ha sin grund i ett barmhärtighetsmotiv med syfte att upphäva
medmänniskors nöd och lidande. Så t.ex. beskriver den tidigare Erstadirektorn Yngve Iverson
i sin bok Tro och gärning från 1988 Svenska Diakoniss-Sällskapets stiftelseurkund på följande
sätt: ”Genom att använda ordet ’likar’ lyfter man fram vår likställdhet och samhörighet som
människor. Mellan likar finns inga skrankor. Diakonissällskapets stiftelseurkund är ett
medmänsklighetens magna charta.”5 Detta är, menar jag, en förenklad och missvisande bild.
Dels bortses från det frälsningsmotiv, som var grundläggande för diakonins pionjärer, och dels
ges associationer till en socialliberal förståelse av jämlikhetsbegreppet, som inte var aktuell i
sammanhanget.
Denna uppsats fokus riktas på diakonins teologiska och ideologiska motiv och inte på
den diakonala verksamheten.6 Med motiv avses här de språkligt formulerade skäl, som anges
för att diakonal verksamhet bör bedrivas. Motivanalysen syftar till att klargöra den generella
argumentbilden vad gäller detta/dessa motiv.
Historiska skeenden betingas av en mängd faktorer. Ett centralt teoretiskt antagande i
denna uppsats är att språkligt formulerade motiv kan påverka skeenden; att språket om vilka
handlingar som bör utföras, kan ha reell betydelse för vilka handlingar som faktiskt kommer att
utföras. I avslutningen av uppsatsen analyseras hur de formulerade skäl diakonins pionjärer
angav för att verksamheten skulle initieras, fick konsekvenser för och återspeglas i verksamheten
vid Diakonissanstalten.
Det primära syftet är att identifiera de teologiska och ideologiska motiv diakonins pionjärer
i Stockholm anger för ett socialt arbete och att utifrån dessa ringa in motivrelaterade
påverkansfaktorer som haft betydelse för verksamhetens initiering. Ytterligare ett syfte är att
belysa hur de språkligt formulerade motiven får konsekvenser för och återspeglas i verksamheten
vid Diakonissanstalten.
Utifrån dessa syften följer frågeställningarna:
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1. a) Vilka motiv anger initiativtagarna till denna typ av social verksamhet?
b) Hur förhåller sig motiven till tendenser i tiden samt till Svenska kyrkans och
samhällets förhållningssätt när det gäller sociala frågor?
c) Vilka specifika verksamhetsområden bedöms angelägna och varför?
2. Vilka motivrelaterade påverkansfaktorer kan, givet materialet, antas vara relevanta
för diakonins initiering i Stockholm omkring 1851?
3. Hur återspeglas motiv och motivrelaterade påverkansfaktorer i verksamheten vid
Diakonissanstalten?

Material
För att uppfylla syftena och besvara frågeställningarna har det varit viktigt att utgå från ett
representativt material. Jag har undersökt litteratur, tidnings- och tidskriftsmaterial samt
årsberättelser och protokoll från Sällskapet till beredande af en Diakoniss-Anstalt i Stockholm
/ Svenska Diakoniss-Sällskapet.7 Det huvudmaterial som analyseras och som utgör stommen i
undersökningen är Fridsbudbäraren. Tidning för den Inre Missionen8 och den av Carl Jonas
Love Almqvist författade och i Aftonbladet publicerade artikelserien ”Hwad må man tänka om
den ’inre missionen’ ?”9 Ytterligare ett centralt material är skriften Industri och Philantropi,
som gavs ut av Per Magnus Elmblad 1848.
Under 1800-talet fick pressen en viktig roll internationellt och i Sverige.10 För nya politiska
och religiösa intressen som liberalism och väckelse- och folkrörelser blev tidningen ett centralt
medel för kommunikation både utåt mot samhället och inåt mot den egna gruppen.
Den religiösa tidskriftsfloran nådde en höjdpunkt i intensitet på 1840-talet, då den frambrytande
väckelsen utvecklat ett behov av sammanhållande band.11 De väckelsereligiöst präglade
tidningarna sökte ofta tillgodose särintressen som mission, inre mission och diakoni. På samma
sätt som missionssällskapen hade sina egna tidningar hade olika karitativa institutioner sin
egen press. Johan Hinrich Wichern, föreståndare för diakoniinstitutionen das Rauhe Haus i
Tyskland, gav ut Fliegende Blätter aus dem Rauhen Hause, och Londons Stadsmission utgav
tidningen The London City Mission Magazine. Karaktäristiskt för denna typ av tidningar var att
de hade ett allmänt uppbyggligt innehåll, något som särskilt Wichern betonade vikten av. De
hade en internationell läsekrets men var knappast samfundsanslutna.12
Harry Lenhammar påpekar att det finns ett religionsvetenskapligt intresse av att studera
religiös periodika från 1800-talet, eftersom många av dessa tidningar ”trängde djupt ned bland
folket”.13 Att använda denna typ av material, för att studera diakonins motiv, framstår enligt
min bedömning som rimligt.
Valet att särskilt arbeta med Fridsbudbäraren som källa grundar sig på dess roll som
centralt organ för den inre mission i Sverige, ur vilken diakonin växte fram.14 Fridsbudbärarens
redaktör Per-Magnus Elmblad spelade en aktiv roll i diakonins initiering, och han var verksam
inom de flesta väckelseföretag i Stockholm vid denna tid. Elmblad satt med i styrelserna för
Sällskapet till beredande af en Diakoniss-Anstalt i Stockholm, Svenska Diakoniss-Sällskapet
och Stockholms Stadsmission. Han var aktiv i Evangeliska Alliansens Svenska Centralavdelning,
och han var med om att bilda Fosterländska stiftelsen för evangeeli förkunnande, sedermera
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Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. 1848 gav han ut den ideologiskt viktiga skriften Industri och
Philantropi, vilken också använts som källa i denna undersökning.15
Elmblad hade god kännedom om inre missionens och diakonins utveckling i länder som
England och Tyskland. I Fridsbudbäraren finns översättningar av tyskt och engelskt material,
och man rapporterar om verksamheterna vid das Rauhe Haus i Hamburg och Londons
Stadsmission.
I Stockholm rådde vid denna tid en spänning mellan de politiska liberalerna, som såg
fattigdomsproblemets lösning i strukturella och politiska reformer, och den pietistiska väckelsen,
som eftersträvade en religiös förnyelse.16 Den sociala frågan var en viktig punkt på den inre
missionens program.17
Den liberala pressen med Aftonbladet i spetsen framstod som en huvudfiende för
väckelsen. Att Elmblad ser Fridsbudbäraren som en motvikt mot och som ett svar på den
liberala pressens framgång illustreras av följande citat, hämtat från första numret av
Fridsbudbäraren:
Wår tid läser snart sagdt ingenting annat än Tidningar. En förklaringsgrund dertill, med förbigående af
andra djupare, ligger uti begäret att följa lifwets utweckling. Att nu de materiella, politiska och litterära
intressena, som ehuru wiktiga, likwäl äro wida underordnade de andeliga och himmelska, hafwa genom
tryckpressen organer i hundratal, synes wara en kraftig uppmaning för dem som äga hjerta för mensklighetens
ewighetsbehof, att begagna samma utwäg till dessa behofs allmännare wäckelse, ledning och utbildning.
[…] En Christlig Tidning, der allt partisinne, all obehörig stridslust är bannlyst, är måhända ett af medlen
att något åstadkomma i denna wäg.18

I och med att Fridsbudbäraren börjar ges ut, får den inre missionen i Sverige ett officiellt organ.
Väckelsen i Sverige vid denna tid var inte ett homogent fenomen. Att jag valt att utgå från
Fridsbudbäraren framför tidningar som t.ex. Pietisten och Nordisk Kyrkotidning beror på
Elmblads sociala engagemang och Fridsbudbärarens tydligt social-etiska profil. Carl-Olof
Rosenius, som var redaktör för Pietisten, hade inte samma utåtriktade och sociala ambition
som Elmblad, och Johan Ternström, redaktör för Nordisk Kyrkotidning, representerade en
konfessionalistisk och gammalpietistisk fromhetsriktning. Fridsbudbäraren intog en ur teologisk
synvinkel mellanställning mellan Nordisk Kyrkotidning och Pietisten.19 I ett brev till Peter
Wieselgren positionerar sig Elmblad i förhållande till dessa två tidningar:
En Kyrklig Tidning som vore mindre polemisk än Nord[isk] K[yrko] T[idning] och mindre ensidig än
Pietisten samt mera omfattande än begge, ville jag och att du satte dig i spetsen för.20

Citatet visar att Elmblad hade ett brett syfte med den tilltänkta tidningen, och det framgår
också att han önskade att Wieselgren skulle leda den, vilket inte blev fallet. Det förekom dock
att han skrev i den.21 Järpemo skriver att ”Peter Fjellstedt, Peter Wieselgren och Per-Magnus
Elmblad ingick ett triumvirat mot den sociala nöden i Stockholm”.22
Det är min bedömning att den teologiska och ideologiska motivgrund som uttrycks i
Fridsbudbäraren, är representativ för diakonins pionjärer, varför jag betraktar den som en viktig
källa till den tankevärld och den syn på det karitativa arbete som diakonins initiativtagare
omfattade och verkade för. Diakonins initiering har inte tidigare undersökts ur detta perspektiv.
Ett annat centralt källmaterial är Aftonbladet. Mot bakgrund av den ideologiska konflikt som
förelåg mellan den inre missionen och den liberala pressen, när det gällde synen på de sociala
problemens orsak och lösning, har jag velat undersöka hur Aftonbladets argumentation bryts
mot den inre missionens hållning. Jag har valt att analysera en artikelserie där Aftonbladet går
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till angrepp mot den inre missionen. Artiklarna, som är författade av Carl Jonas Love Almqvist,
har rubriken ”Hwad må man tänka om den ’inre missionen’ ”.23 Denna polemik är tidigare
uppmärksammad av Ernst Newman, Carl-Henrik Martling och Sture Järpemo men har inte
bearbetats utifrån ett systematiskt och argumentationsanalytiskt angreppssätt (se avsnitt 1.4).
Ytterligare ett källmaterial är årsberättelser och protokoll från Sällskapet till beredande
af en Diakoniss-Anstalt i Stockholm/Svenska Diakoniss-Sällskapet. Dessa har undersökts med
syftet att spegla verksamheten vid Diakonissanstalten i ljuset av motiv och påverkansfaktorer.

Metod och analysmodell
Harry Lenhammar beskriver i boken Budbäraren, Pietisten och Församlingsbladet. Studier i
svenska religionsperiodika hur tidningsmaterial kan användas vid sökandet efter svar på
religionsvetenskapliga frågeställningar. Som exempel ger han bl.a. Ulrich Nembach, som utifrån
analyser av Neue Evangelische Kirchenzeitung drar slutsatser om den tyska kyrkans inställning
till första vatikankonciliet. Ett annat exempel är österrikaren Karl E. Horvath som i sin avhandling
undersöker den socialdemokratiska tidningen Arbeiterzeitung (som började ges ut 1889).
Horvath systematiserar i sin undersökning tidningens innehåll i temana religion, kyrka,
prästerskap, själavård och skola. Utifrån analyser av dessa teman drar han slutsatser om den
tyska socialdemokratins förhållande till religion och kyrka. Lenhammar benämner forskning
som Nembachs och Horvahts som ämnescentrerad tidningsforskning. I den ämnescentrerade
tidningsforskningen är det tidningens innehåll, som står i fokus och inte tidningen som sådan;
dess ägandeförhållande, spridning, roll som propagandamedel etc.24
I huvudsak kan denna undersökning beskrivas som ämnescentrerad tidningsforskning.
Tidningsmaterial har använts som källa för att besvara frågan om teologiska och ideologiska
motiv bakom diakonins tillblivande. Jag vill emellertid samtidigt använda innehållsanalysen för
att spåra motivrelaterade påverkansfaktorer, som haft betydelse för diakonins initiering, samt
undersöka vilka konsekvenser dessa får för verksamheten vid Diakonissanstalten.
I arbetet har jag utgått från en analysmodell, där innehållsanalyser av Fridsbudbäraren,
Aftonbladet och Industri och Philantropi ligger till grund för antaganden om såväl formulerat
motiv som motivrelaterade påverkansfaktorer. Arbetet utifrån analysmodellen sker i två steg.
Först urskiljs formulerade motiv och formulerade hållningar till rörelser och tendenser i tiden.
Därefter urskiljs motivrelaterade påverkansfaktorer, som haft betydelse för diakonins initiering.
Urskiljning av motiv och hållning till rörelser och tendenser i tiden har skett utifrån en noggrann
och flerfaldig läsning av materialet. Påverkansfaktorerna har utkristalliserats med utgångspunkt
i den motivbild som framträtt.
Analysarbetet har inspirerats av Daniel Lindmark25, som gjort mig uppmärksam på olika
vetenskapliga perspektivs betydelse i denna typ av forskning. De påverkansfaktorer som blivit
väsentliga, givet materialet, speglar följande vetenskapliga perspektiv: nätverksperspektivet (det
sociala), teologiperspektivet, ideologiperspektivet och genusperspektivet. Det är min uppfattning
att dessa vetenskapliga perspektiv med materialet som utgångspunkt fångar upp väsentliga
aspekter av bakgrunden till diakonins initiering.
En teoretisk förutsättning är att såväl formulerat motiv som motivrelaterade
påverkansfaktorer speglas i källmaterialet. Analysen gör inte anspråk på att slutgiltigt klarlägga
orsakerna till diakonins initiering, utan avsikten är att ge en i förhållande till tidigare forskning
fördjupad bild av diakonins framträdande i Stockholm omkring år 1850 med hänseende till
motiv. Analysmodellen illustreras i följande bild:
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Källa

Motiv

Aftonbladet
Fridsbudbäraren
Industri och Philantropi

Motivrelaterade
påverkansfaktorer

Innehållsanalys - teman
Aftonbladet
Fridsbudbäraren
Industri och Philantropi

Diakonins initiering
Motiv:
Motivrelaterade
påverkansfaktorer

Slutligen har jag analyserat årsberättelser, protokoll från Diakonissanstalten samt litteratur för
att belysa om och i så fall hur motiv och motivrelaterade påverkansfaktorer slår igenom i
verksamheten vad gäller organisation och ledning, rekrytering av diakonissor samt tillämpningsområden.

Materialbearbetning och metodproblem
Vid innehållsanalysen av Fridsbudbäraren, Industri och Philantropi och Aftonbladet har en
argumentationsanalytisk metod, inspirerad av Arne Naess empiriska semantik,26 tillämpats. I
kapitel 3 beskrivs det argumentationsanalytiska tillvägagångssättet närmare.
Innehållsanalysen av Fridsbudbäraren och Industri och Philantropi tar sin utgångspunkt i frågor
om vilka diakonins motiv är och hur dessa förhåller sig till tendenser i tiden samt till det
förhållningssätt som Svenska kyrkan och samhället har till sociala frågor. I Fridsbudbäraren har
jag utkristalliserat olika teman, som representerar idériktningar i tiden, gentemot vilka man
argumenterar för att komma fram till den sociala frågans lösning. Industri och Philantropi har
inte analyserats separat, men innehållsmässigt har den använts som underlag för
argumentationsanalysen.27
De teman, som utkristalliserats, är följande:
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1.

Filantropin

2.

Den politiska liberalismen

3.

Revolutionärer och socialister

4.

Kyrkan

Vart och ett av dessa teman har sedan analyserats med hjälp av den modifierade argumentationsanalytiska
metoden.Årsberättelser och protokoll har inte analyserats argumentationsanalytiskt, utan dessa har
undersökts utifrån de motiv och påverkansfaktorer som framkommit i tidningsmaterialet. Inom
ramen för innehållsanalysen av Fridsbudbäraren har ytterligare en tematisering skett med hänsyn
till frågan om vilka specifika verksamhetsområden som bedömts som angelägna och varför.
Följande verksamhetsområden har identifierats i Fridsbudbäraren:
1.

Undervisning i hemmet, i kyrkan och i skolan

2.

Räddningsarbete och fångvård

3.

Sjukvård

4.

Diakonissanstalter

Beskrivningen av dessa områden har bearbetats utifrån frågan om vilket eller vilka motiv som
anges för att just dessa verksamheter anses angelägna.
De diakonala ambitionerna stod inte oemotsagda. Aftonbladet, som företrädde en politiskt
liberal hållning, hade i frågan om de sociala problemens lösning en annan uppfattning än den
inre missionens företrädare. I artikelserien ”Hwad må man tänka om den ’inre missionen’?”28
ifrågasätter Carl Jonas Love Almqvist den inre missionens sociala engagemang, som han menar
döljer underliggande religiösa och politiska motiv. Artikelserien visar, att den inre missionens
motiv för socialt hjälparbete vid denna tid var föremål för debatt.
Artikelserien har analyserats med hjälp av den modifierade argumentationsanalytiska
metoden (se kapitel 4).
En fördel med att arbeta med argumentationsanalys i detta sammanhang är att materialet
i såväl Fridsbudbäraren som Aftonbladet är av argumenterande karaktär, vilket gör att den
argumentbild som framträder kan förutsättas ge en pålitlig bild av hur man resonerade.
I enlighet med syftesbestämningen (avsnitt 1.2) aktualiseras inte i denna undersökning
problematiken kring hållbarhet och relevans. En nackdel med med detta är att det finns risk
för att material och analys ensidigt reproducerar författarnas ståndpunkter, och att
intentionsdjupet blir lågt. Det finns vidare inget självklart samband mellan den argumentbild
som framkommer och kontextuella sakförhållanden.
När det gäller frågan om hur argumentationsanalyserna kan ligga till grund för antaganden om
kontextuella sakförhållanden, menar jag att i detta sammanhang ger innehållsanalyserna pålitliga
ledtrådar till kontextuella sakförhållanden.
En metodfråga, som uppstår vid all typ av texttolkning, är om läsaren uppfattat vad
författaren menar. Språkets innebörd och nyanser skiftar beroende på läsare, situation, historisk
och kulturell kontext. Här berörs emellertid inte tolkningsproblematiken närmare, eftersom jag
i denna undersökning inte upplevt tolkningen som ett särskilt problem.29
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Avgränsningar
Tidsperioden för undersökningen av Fridsbudbäraren är 1847–1850. Sällskapet till beredande
af en Diakoniss-Anstalt i Stockholm bildades 1849 och Diakonissanstalten på Kungsholmen i
Stockholm invigdes 1851. Tidsperiodens avgränsning motiveras av att den utgör upptakten till
det som kom att utvecklas till den svenska institutionsdiakonin.
Årsberättelser från Sällskapet till beredande af en Diakoniss-Anstalt i Stockholm, sedermera
Svenska Diakoniss-Sällskapet, har jag undersökt under tidsperioden 1849–1856 med syftet
att spåra om och i så fall hur motiven tog sig uttryck i den konkreta verksamheten.
Stockholms Stadsmission bildas 1853, och 1856 sker en omkonstituering utifrån delvis
nya förutsättningar. De aktiva i ledningen är i stort sett samma personer som är aktiva i ledningen
för Diakonissanstalten. Skälet till att Stockholms Stadsmission lämnats utanför i detta
sammanhang är att verksamheten där vid denna tid ännu inte hade en organiserad karitativ
profil utan byggde på enskilda husbesök och traktatutdelning.30 1857 öppnar Stockholms
Stadsmission en fattigskola på Södermalm, vilket följs av verksamhetsgrenar som barnhemsoch räddningsverksamhet.31 Initieringen av ett karitativt organiserat arbete vid Stockholms
Stadsmission faller alltså tidsmässigt utanför ramen för denna uppsats.
Geografiskt begränsar sig undersökningen till Stockholm. Där hade den inre missionen
sitt centrum, och där låg de första diakoniinstitutionerna.

Forskningsläge
Den svenska diakonins motiv- och idéhistoria är relativt lite utforskad. Detta gäller särskilt de
ideologiska aspekterna.
Gunnel Elmunds avhandling Den kvinnliga diakonin i Sverige 1849–1861 (1973)
behandlar i ett kyrkohistoriskt perspektiv omständigheterna kring den kvinnliga diakonins genombrott
i Sverige. Avhandlingen behandlar frågor kring motiv och teologi men inte ideologi.
Einar Ekmans avhandlingar Diakonien och folkskolan. En minnesvärd insats i svenskt
folkbildningsarbete under förra seklet (1950) och Diakonala insatser i svensk socialpedagogik
åren 1852–1904. I belysning av den allmänna utvecklingen på området (1960) behandlar
diakonins betydelse för utvecklingen av ungdomsvård och folkbildning i det svenska samhället.
Det är verksamheterna som sådana som här står i fokus.
Tuulikki Koivunen Bylund skildrar i avhandlingen Frukta icke, allenast tro! Ebba Boström
och Samariterhemmet 1882–1902 (1994) Ebba Boströms ledning av Samariterhemmet ur ett i
första hand personbiografiskt perspektiv.
Karl-Anders Hjortskull behandlar i avhandlingen Från kärleksverksamhet till läkandemiljö.
Diakonins ställning i kyrka och samhälle 1951–1975 (1982) diakonins förhållande till
välfärdsstaten efter andra världskriget. De formella relationerna mellan diakoni, kyrka och stat
undersöks.
I översiktsverket Kyrklig diakoni och samhällets sociala omsorgsarbete omkring 1850–
1975 (1981) behandlar Thorsten Levenstam den svenska diakonins förhållande till offentligt
socialt arbete i ett historiskt perspektiv. Levenstam lyfter fram diakonins pionjärinsatser inom
det sociala arbetet och pekar på det spänningsfyllda förhållande som periodvis rått i förhållande
till statsmakten.
Sture Järpemos avhandling Väckelse och kyrkans reform. Från religiös sällskapsbildning i
Stockholm till inre mission och samfund 1771–1858 (1977) behandlar den fritt organiserade
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kristendomsutövningen i Stockholm under perioden 1771–1858. I avhandlingen tydliggörs de
fria kristna organisationernas relationer till kyrka och stat under denna tidsperiod.
Carl-Henrik Martling tar i boken Diakon Veniat, assistentpräst? Till frågan om den kyrkliga
lekmannaförkunnelsen förr och nu (1971) upp diakonins roll i kyrkan i ett historiskt och kyrkligt
perspektiv.
I Ernst Newmans verk Svensk högkyrklighet, lågkyrklighet och frikyrklighet. Kyrkohistoriska
studier från 1932 undersöks spelet kring försöket att få till stånd ett med statligt sanktionerade
stadgar inremissionssällskap i Stockholm 1850. Den ideologiska dimensionen av den inre
missionen berörs. Newman tar också upp Aftonbladets kritik av densamma.
Vid Diakonivetenskapliga Institutet i Uppsala bedrivs forskning kring diakoni i ett i första
hand samtida religionssociologiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Utgivna rapporter är
bl.a. Anders Bäckströms För att tjäna: en studie av diakoniuppfattningar hos kyrkliga
befattningshavare (1994) och Svenska kyrkan som välfärdsaktör i en global kultur: en studie av
religion och omsorg (2001) liksom Eva Jeppsson Grassmans Socialt arbete i församlingens
hägn (2001).
När det gäller samtida teoretiskt inriktad forskning kring diakoni, kan Sven-Erik Brodds
Diakonatet: från ecklesiologi till pastoral praxis (1993) samt Erik Blennberger, Mats J. Hansson
och Rolf Ståhls Diakoni – teologi, ideologi, praxis (1999) nämnas.
I antologin Diakonins teologi (1977) behandlas diakonin ur skilda teologiska och
ecklesiologiska synvinklar.

Begrepp
Barmhärtighet
I uppsatsen förekommer en diskussion om ett eventuellt barmhärtighetsmotiv. Barmhärtighetsbegreppet
tolkas i denna uppsats i enlighet med Erik Blennbergers definition:
Humanitet och barmhärtighet innebär att vi uppmärksammar andra människor i deras behov och lidande.
Den andra människan blir en medmänniska som vi har ett ansvar för, buret av medkänsla och kanske även
medlidande. Detta ansvar är inte beroende av den andras prestationer eller värdighet i olika avseenden.32

Barmhärtighet utifrån denna förståelse innebär en oreserverad insats (utan biavsikter) till förmån
för en annan människans välfärd.
Diakoni
I uppsatsen används begreppet diakoni liktydigt med den inre missionens diakoni, d.v.s. det
sociala arbete som initieras av inremissionskretsen i Stockholm och som får utlöpare i bildandet
av Diakonissanstalten och Stockholms Stadsmission.
Filantropi
Filantropibegreppet är svårbestämbart men i denna uppsats centralt. I det historiska materialet
används det på ett mångfacetterat sätt. Ofta betecknar det, med negativa förtecken, på ett
generellt plan sociala förbättringsambitioner, som utgår från andra motivgrunder än den
väckelsereligiösa, såväl politiskt strukturella, revolutionära som enskilda.33 Men begreppet
används också i en snävare betydelse och betecknar då, likväl med negativa förtecken, långsiktigt
understödjande av vårdinrättningar och pedagogisk verksamhet.34
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Användningen av begreppet filantropi kommer i uppsatsen att bestämmas av hur det används
i det historiska materialet, antingen i den generella eller i den mer specifika bemärkelsen.
Filantropi inbegriper alltså inte i denna uppsats det hjälparbete som utgår från inre
missionskretsen.
Genusfaktorn
Genusfaktorn syftar på kvinnorollens betydelse för initieringen av den diakonala verksamheten.
Förståelsen av begreppet genus är i enlighet med Agneta Starks och Robert Hamréns definition:
Genus baseras på en kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor. Det är viktigt
att framhålla att det inte är de biologiska skillnaderna i sig som utgör genus, utan tolkningarna av dessa.35

Ideologifaktorn
Med ideologifaktorn förstås den politiska och filosofiska legitimitet, som åberopades av diakonins
pionjärer för att initiera verksamheten.
Kyrka
Med kyrka menas Svenska kyrkan och dess församlingar.
Nätverksfaktorn
Med nätverksfaktorn förstås det sociala sammanhang inom vilket diakonins pionjärer i Stockholm
verkade.
Patriarkal
Med patriarkal menas i denna uppsats en social eller institutionell ordning inom vilken kvinnor
är underordnade män.36 Begreppet används också i en vidgad betydelse, där det betecknar en
statisk-hierarkisk och icke-föränderlig social eller politisk ordning.
Samhälle
I uppsatsen inbegriper begreppet samhälle sådant som lagar, ekonomiska regleringar och
offentliga institutioner. Det omfattar också sådant som välgörenhetsföreningar, den politiska
opinionen och pressen.
Socialt arbete
Termen socialt arbete betecknar i denna uppsats sådana insatser som syftade till att häva social
problematik. Dessa problem karaktäriserades ofta med begrepp som den sociala frågan,
arbetarfrågan eller pauperismen.
Vid tiden omkring år 1850 börjar begreppet socialpolitik att användas. Socialpolitiken
uppfattades som ett samhälleligt instrument, med vilket motsättningar mellan samhällsklasserna
kunde mildras.37 Socialt arbete som profession var inte utvecklad omkring år 185038, men
socialt arbete förekom i form av socknarnas och städernas fattigvård, filantropi och diakoni.39
Teologifaktorn
Med teologifaktorn förstås den teologiska legitimitet som åberopades av diakonins förespråkare
för att initiera verksamheten.
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Föreningar och institutioner
I uppsatsen nämns ett antal föreningar och institutioner som kan behöva särskild förklaring.
Dessa är följande:
Diakonissanstalten
Sveriges första diakonissanstalt, Diakonissanstalten, invigdes 1851 och låg vid Gröna Tvärgatan 8
på Kungsholmen i Stockholm.40 1862 flyttades verksamheten till Ersta på Södermalm.41
Fruntimmersällskapet för fångars förbättring
Sällskapet grundades 1854 av Marie Cederschiöld, Mathilda Foy, Betty Ehrenborg och Fredrika
Bremer. Kvinnliga fångar besöktes med syftet att ges undervisning och själavård.42
Föreningen för den Inre Missionen i Sverige
Formellt blev denna förening bara en ansats. 1850 sökte man statlig sanktion för sina stadgar,
vilket inte beviljades. Därmed kom arbetet för en inre mission i Sverige att bedrivas under förhållanden
som inte var offentligt reglerade.43
Kärda församlings fattigförening
Föreningens förgrundsgestalt, Emelie Petersén, bedrev i anslutning till sin gård Herrestad i
Småland ett omfattande karitativt arbete, inspirerat av den tyska inre missionen. En skola inrättades
1834 och utökades under 1840-talet med räddningshem och arbetsförening.44
Pedagogiska Föreningen i Stockholm
Föreningen bildades 1846 och hade till syfte att ge medlemmarna tillfälle att utbyta kunskaper
och diskutera uppfostran och undervisning. Föreningen upplöstes i mitten av 1850-talet och i
dess ställe uppstod Stockholms Lärar-Sällskap.45
Skyddsföreningen i Stockholm
Föreningen, som bildades 1847, hade till syfte att på en bred allmänfilantropisk bas bedriva
fattigvård och fångvård. Mot slutet av 1840-talet verkade framför allt kyrkoherden i Tyska
församlingen, Johan Rothlieb, och Per-Magnus Elmblad för att föreningen skulle föras över på
”sant kristen” grund.46
Svenska Diakoniss-Sällskapet
Sällskapet till beredande af en Diakonissanstalt i Stockholm ändrade i samband med instiftandet
av Diakonissanstalten 1851 namn till Svenska Diakoniss-Sällskapet.47
Sällskapet till beredande af en Diakoniss-Anstalt i Stockholm
Sällskapet till beredande af en Diakonissanstalt i Stockholm instiftades den 14 april 1849. De
sexton instiftarna var expeditionssekreterare Oscar Carlheim-Gyllenskiöld, löjtnanten friherre
Stephan Creutz, lektor Per-Magnus Elmblad, fru Emilia Elmblad, demoiselle Anna Erskine,
fröken Carolina Gyllenram, f.d. grosshandlare Gustaf Keyser, fru Johanna Malmqvist, demoiselle
Rosa Munktell, v. häradshövding friherre Johan August Posse, fröken Sophie Posse, fröken
Charlotta Påhlman, sekreterare Carl-Olof Rosénius och änkefru Anna-Brita Sundberg.48
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Framställning och förkortningar
När jag i uppsatsen hänvisar till osignerade artiklar i Fridsbudbäraren, görs detta med hänvisning
till Fridsbudbäraren eller förkortningen FB. En stor del av detta material är sannolikt skrivet av
Elmblad. Den teologiskt-ideologiskt medvetna och argumenterande stil som präglar språket i
den av honom författade Industri och Philantropi, går igen i en stor del av det anonyma materialet
i Fridsbudbäraren. I de fall artikelförfattarna är nämnda, eller när det handlar om översättningar,
anges detta.
Artikelserien från Aftonbladet är författad av Carl Jonas Love Almqvist49 men inte signerad
i tidningen. I framställningen sker referenser till denna artikelserie med hänvisning till
Aftonbladet eller förkortningen AB.
Protokollen från förvaltningsutskottet inom Sällskapet till beredande af en DiakonissAnstalt i Stockholm ges i uppsatsen förkortningen SBDA-FU, och protokollen från
förvaltningsutskottet inom Svenska Diakoniss-Sällskapet ges i uppsatsen förkortningen SDSFU. Dessa förkortningar är i enlighet med Gunnel Elmunds klassificeringar.

Disposition
Uppsatsen inleds med en redogörelse för dess bakgrund, syfte, material, metod och teoretiska
förutsättningar. Därefter följer en bakgrundsteckning av den politiska, religiösa och sociala
situationen i Stockholm omkring år 1850. Resultaten av de argumentationsanalyser, som
genomförts, redovisas med avseende på frågeställningen om hur diakonins pionjärer förhöll sig
till tendenser i tiden samt till det förhållningssätt som Svenska kyrkan och samhället hade till
sociala frågor. I anslutning härtill följer en presentation av vilka verksamheter som bedömts
som angelägna och varför. Därefter analyseras det motiv och de motivrelaterade påverkansfaktorer
som, givet materialet, blivit väsentliga. Uppsatsen avslutas med att verksamheten vid den
nyinstiftade Diakonissanstalten belyses i ljuset av motiv och motivrelaterade påverkansfaktorer.
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SITUATIONSBESTÄMNING

Idéhistorisk bakgrund
Under 1800-talets första hälft sker i Europa omvälvande materiella och idémässiga förändringar.
Ståndssamhället löses upp, och nya samhällsklasser träder fram: den kapitalägande
borgarklassen och arbetarklassen. Städerna växer explosionsartat, vilket bidrar till upplösning
av kyrklig sed och traditionsförmedling. I städerna blir fattigdomen synlig och uppmärksammad
på ett annat sätt än i jordbrukssamhället.
Föreställningen om stat och kyrka som garanter för samhällsordningen börjar ge vika för
tanken på den enskilda medborgaren som ett politiskt subjekt. I städerna framträder bland
borgerskapet sällskap, diskussionsklubbar, litterära salonger, välgörenhetssällskap o.d.
Samhällsfrågor som näringsfrihet, representationsfrågan och pauperismen debatteras ivrigt.50
Föreningar för bättre fattigvård och sjukkassa bildas, och man engagerar sig för folkskoleundervisning och ökad bildning bland arbetarna.51
Fattigvårdsfrågorna var i mitten av 1800-talet en av de stora debatt- och samhällsfrågorna
i Europa och i Sverige.52 Medan de sociala organisationerna mot slutet av 1800-talet i hög grad
var fokuserade kring tankar om kamp, byggde samhällsengagemanget under första delen av
1800-talet på samförståndstanken.53 Tron på kärlekens kraft och den kärleksfulla individen
betonades, och både kristna och icke kristna sällskap hänvisade till den kristna kärlekstanken.54
Sällskapens visioner om samhällelig och individuell förbättring fungerade enligt idéhistorikern
Inga Sanner, som en överbryggande ideologisk vision i brytningen mellan den kristna
enhetskulturen och den religiöst differentierade och sekulariserade moderniteten.55
Den dominerande idéströmningen omkring år 1850 var liberalismen. I Sverige fick de
liberala idéerna fäste under 1830-talet i samband med att Aftonbladet och Göteborgs Handelsoch Sjöfartstidning började ges ut. 1847 års fattigvårdslagstiftning, enligt vilken socknarna och
städerna ålades ett juridiskt ansvar att sörja för sina fattiga, var ett resultat av de liberala
idéerna, liksom 1842 års folkskolestadga och lagen om arvsrätt för kvinnor och män 1845.
Det går inte att dra en skarp gräns mellan den ekonomiskt syftande och den socialt
orienterade liberalismen. Med rötter i upplysningsidealen om frihet, jämlikhet och broderskap
ställde liberalerna individens såväl ekonomiska som sociala rätt i centrum.
Kvinnans underordnade ställning hade vid denna tid börjat uppmärksammas. Mary
Wollestonecraft i England inspirerades av jämlikhetsparollen från den franska revolutionen
och skrev det banbrytande verket A Vindication of the Rights of Women (1792).
I linje med de liberala idealen är Jeremy Bentham och John Stuart Mills filosofiska
utilitarism, enligt vilken en handlings riktighet kan bedömas utifrån principen om ”största
möjliga lycka till största möjliga antal.” Utilitarismen utgår ifrån att alla individers lycka är lika
mycket värd oavsett kategorier som kön, ålder eller klass.56 Utilitarismen, som kom att få stor
betydelse, var svår att förena med en kristendomstolkning, där en förutsatt skapelseordning
togs som utgångspunkt för det individuella och politiska handlandet.
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Liberalismen påverkade kristendomen. Liberalteologin uppstod i mitten av 1800-talet och tog
sig olika uttryck. En gemensam nämnare för liberalteologerna var att de strävade efter en
kristendomstolkning som inte var beroende av religiösa dogmer, utan som kunde byggas på
filosofi och förnuftiga argument. Vidare hade liberalteologerna ofta ett socialetiskt engagemang
byggt på tanken att Guds kärlek förverkligas i vardagslivet i samhället.57
Det rådde ett spänningsfyllt förhållande mellan den religiösa liberalismen och
väckelsekristendomen. Medan liberalteologerna tolkade människans gudomliga bestämmelse
i allmängiltiga, etiska och förnuftsmässiga termer, menade företrädarna för väckelsen att räddning
från synden endast kunde nås genom personlig omvändelse och avgörelse för Jesus Kristus.58
Socialismen, som vid denna tid låg i sin linda, hade sin bakgrund i de liberala
upplysningsidealen. 1848 utkom Friedrich Engels och Karl Marx banbrytande skrift Det
kommuniska manifestet, och Sveriges första socialistiska tidning Reform utkom 1850.
I Stockholm verkade vid samma tid många föreningar med samhällsförbättrande ambitioner.
Med europeiska mått mätt var Stockholm Sveriges enda storstad. Industrialismen hade inte
tagit fart ännu, men många flyttade från landsbygden till Stockholm i hopp om att få arbete.
Trångboddheten var stor och barnadödligheten hög. Avlopp installerades först mot slutet av
1850-talet. Brännvinsmissbruk och prostitution vållade problem. Koleran härjade i början av
1850-talet. Det sociala tillståndet uppfattades som problematiskt.59
Många högreståndskvinnor engagerade sig i de sociala frågorna. Utsatta grupper i
samhället som barn, sjuka, fångar, frigivna fångar och prostituerade blev föremål för
hjälpverksamhet. Genom uppsökarverksamhet och moralisk påverkan ville man angripa
problemen. Arbetet skedde ofta i samarbete med de offentliga myndigheterna.60
Ett exempel på ett sådant sällskap med ”samhällsförbättrande” ambitioner var
Fruntimmerssällskapet för fångars förbättring. Man besökte fängelser och försökte förmå fångarna
att förändra sina liv.61 Sällskapet bestod av Marie Cederschiöld, Elisabeth Ehrenborg, Fredrika
Bremer, Emilia Elmblad och Mathilda Foy. Samtliga dessa högreståndsdamer var också
engagerade i Diakonissanstalten. Medlemmarna i Fruntimmerssällskapet för fångars förbättring
hade sin religiösa tillhörighet i den lågkyrkliga, pietistiska väckelsen, ur vilken diakonin växte
fram. (Fredrika Bremers förhållande till väckelsen är inte entydigt. Hon tycks ha sökt förena
liberala och väckelsereligiöst pietistiska ideal och beskrivs i Svensk kyrkohistoria som en
”intellektuell mystiker”.62)
Under åren 1848–1849 skedde en mängd revolutioner och spontana folkresningar i
Europa. Med början i Paris i februari 1848 spred sig upproren till bl.a. Italien och Österrike. I
Stockholm krävde en uppretad folkmassa under ”marsoroligheterna” 1848 kung Oscar I:s
avgång. Oscar I hade tidigare haft en positiv inställning till liberala reformer och hade varit
med om att införa folkskolestadgan och allmän fattigvårdslagstiftning men ändrade nu kurs i
konservativ riktning.63
Revolutionerna medförde inomkyrkliga motsättningar. Över hela Europa sökte konservativa
kretsar kontakt med väckelsekretsarna. Sture Järpemo konstaterar att makthavare och väckelsen
gjorde gemensam sak inför hotet från de radikala tendenserna och liberalismen, de förra för att
motverka samhällsreformer och de senare för att värja samhället mot religiös förflackning.64
I Stockholm rådde en spänning mellan de politiska liberalerna, som såg fattigdomsproblemets
lösning i strukturella och politiska reformer, och den pietistiska väckelsen, som eftersträvade
en religiös förnyelse. För väckelsekretsen i Stockholm framstod den liberala pressen med
Aftonbladet i spetsen som en huvudfiende. Det var i relief till och som ett svar på den liberala
pressens framgång, som Per Magnus Elmblad formulerade sitt social-religiösa program.65
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Från och med 1847 gav Elmblad ut Fridsbudbäraren. Tidning för den inre Missionen och 1848,
samma år som Det kommunistiska manifestet utkom, publicerade han den separata skriften
Industri och Philantropi.66 I följande avsnitt redogörs för innehållet i Industri och Philantropi, i
vilken den ideologiska spänningen mellan den lågkyrkliga väckelsen och de politiska liberalerna
framträder.

Industri och Philantropi
I skriften Industri och Philantropi riktar Per-Magnus Elmblad kritik mot tidens liberala
strömningar, såväl de ekonomiska som de socialt orienterade.
Elmblad ser ett samhälle i religiöst förfall och menar att pauperism och tilltagande
”sedeslöshet” är symptom på detta. Det grundläggande problemet menar Elmblad är att
människor generellt inte längre sätter uppenbarelsen i första rummet utan låter sina handlingar
styras av ett sekulärt och instrumentellt tänkande. I det gamla ståndssamhället reglerades
individernas och klassernas relationer till varandra av ett accepterande av Guds skapelseordning.
Ur detta följde att relationer människor emellan kunde föras tillbaka på kategorier som ”plikt”
och ”ansvar”. Husbondens ansvar för sitt tjänstefolk var ett ansvar inför Gud, grundat i
skapelseordningen. Utifrån samma princip var de lägre klasserna förpliktade att underkasta
sig överheten. Detta för samhället grundläggande och sammanhållande fundament var nu,
enligt Elmblad, hotat. En samhällsordning grundad på rättigheter och ekonomiskt vinstintresse
närde, enligt Elmblad, konflikt och motsättning till skillnad från en patriarkal och teologiskt
motiverad ordning, som reglerade individers och samhällsklassers förhållande till varandra.67
Industrimän och filantroper, menar Elmblad, begår samma instrumentella misstag, när
de värderar förnuft, effektivitet och ändamålsenlighet högre än sann gudsfruktan. Där ekonomin
utan andra överordnade eller sammanbindande principer får styra, blir följden oundvikligen
pauperism, ”sedeslöshet” och rovdrift på naturresurserna. På följande moderna sätt beskriver
Elmblad den ekonomiska vinstprincipens konsekvenser för det sociala tillståndet och för naturen:
En industri som bygges på de beroendes isolering, blifver en olycka för familjen, kommunen och samhället.
Det kan väl icke nekas, att en sådan slags industri framgår utan afseende på nästan, bringande förödelse
hvar den framfar; menniskomassan lemnad vid vägen, förfaller i ett tillstånd, nog likartadt, för att få en
gemensam benämning: det kallas pauperism; och den härjning som jorden, skogen, bergen, och all den stora,
naturliga och egentliga rikedom blifver underkastad, då den omättliga industrien skall föda deraf, skulle
kunna kallas den moderna vandalismen.68

Medan industrin utgår från vinstmaximeringsprincipen, tror sig filantropin kunna komma till
rätta med samhällsproblemen genom ekonomiska, folkbildande eller politiskt strukturella medel.
När industrin skördat sina offer, kommer filantropin efter och söker med folkbildande eller
ekonomiska metoder att lösa samhällsproblemen.69 Det förnuftsbaserade tänkesättet är, enligt
Elmblad, inte bara fåfängligt och verkningslöst utan också ett tecken på tidens religiösa förfall.70
Varken filantropin eller industrin räknar med det enda för samhället och individen nödvändiga,
nämligen frälsningen.
Elmblads alternativ till att lösa pauperismens och ”sedeslöshetens” problem är alltså
religiös väckelse. Sann kristendom, menar han, fungerar som ett korrektiv både till ekonomiska
maktägares vinningslystnad och de lägre klassernas aggressivitet och avund. Sann kristendom
påverkar människans sinnelag på djupet:
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Om människokärlek, sanning och ärlighet styrde de mänskliga företagen så skulle rikedom icke så ojämnt
fördelas, få blevo då mycket rika, men dessto färre mycket fattiga.71

Citatet visar att samhällsproblemens lösning för Elmblad inte ligger i yttre utan i inre åtgärder.
Han avfärdar tanken på att människan kan leva endast utifrån förnuftiga principer. Människans
väl är avhängigt sann gudsfruktan, och denna kan endast ernås genom frälsningen. Den som
bejakar kristendomen måste också bejaka frälsningen som den obetingade grunden för all
mänsklig aktivitet. Den primära uppgiften för samhällets institutioner och kyrkan är, enligt
Elmblad, att skapa så goda förutsättningar som möjligt för frälsningens mottagande. En
uppfattning som illustreras av följande citat:
Förhållandet borde tänkas annorlunda, nemligen så, att lagarnes stiftare och upprätthållare, samt lagarnes
verkställare och efterföljare, kommo derom öfverens, att intet menskligt företag kunde blifva välgörande,
om det icke utgick ifrån andan af de bud och föreskrifter, som innefattas i det uppenbarade Ordet; samt att
ingen idé eller handling kunde räkna på någon varaktighet, som icke ytterst hade inom sig ett anslutande
till det oförgängliga.72

Elmblad ser med oro på de politiska, ekonomiska, religiösa och sociala konsekvenserna av det
liberala tänkandet. Han är politiskt konservativ och ser Guds skapelseordning förverkligad i
ståndssamhället. Hållningen är i linje med den inre missionens social-etiska program, för vilket
redogörs i det följande.

Den inre missionen
Den inre missionen, internationellt och i Sverige, vände sig emot vad man menade vara en
förstelnad och död kristendom. Trosidealet är ett väckelseideal med krav på omvändelse och
ett personligt förhållande till Kristus. Häri ligger en teologisk komplikation i förhållandet till
statskyrkans ”objektiva” försoningslära.73 Hos den inre missionen och i väckelsen sker en förskjutning
av religiöst fokus från objektiv kyrkokristendom mot en individuell och subjektiv trosupplevelse
och dess konsekvenser.
Som församlingsideal står mot den geografiskt grundade församlingen troendeförsamlingen,
bestående av sant kristna. Lekmäns aktivitet och betydelse betonas. Perspektivet är dualistiskt.74
Kampen mellan den sanna och levande kristendomen och den döda kristendomen pågår på
alla nivåer i samhället och i kyrkan, och det är en kristens plikt att delta i den. Ämbete, samhällsstatus
eller kön är i detta sammanhang inte avgörande kategorier. Alla sant kristna har en evangeliserande
uppgift.
Den inre missionens förhållande till kyrkan var spänningsfyllt, men man önskade inte en
upplösning av den kyrkliga institutionen utan en intensifiering av det religiösa livet i väckelsereligiös
bemärkelse genom förändring inifrån. De frambrytande liberalteologiska tendenserna
uppfattades som ett allvarligt hot.75
Begreppet ”inre mission” anspelar på likheten med den yttre missionen. Medan den
yttre missionen verkar bland de odöpta hedningarna i främmande länder, är den inre missionens
arbetsfält ”de döpta hedningarna” i hemlandet.76 Verksamheten beskrivs i Fridsbudbäraren
som ett återupptagande av en biblisk och urkyrklig kristendom, vilken genom sekler legat i
träda, för att väckas till liv med kyrkliga personligheter som Johan Arndt, Philipp Jacob Spener
och August Herman Francke.77
Inre missionens portalfigur är Johan Hinrich Wichern. Kunskaper om Wichern förmedlades
till Sverige av bl.a. Emelie Petersén, som var en framträdande väckelseprofil i Småland vid
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denna tid. Till Emelie Peterséns krets hörde också Peter Fjellstedt, Peter Wieselgren och PerMagnus Elmblad. Per-Magnus Elmblad gifte sig med Emelie Peterséns fosterdotter Emilia
Rappe. Vid sidan av Elmblad är Lunds missionsinstituts föreståndare Peter Fjellstedt en
framträdande väckelsereligiöst och socialt engagerad personlighet vid denna tid. Fjellstedt och
Elmblad hade nära kontakt med varandra. Fjellstedt var också ledamot av Svenska DiakonissSällskapets Förvaltningsutskott 1853–1860 och fungerade under en tid som anstaltens
själasörjare.78 Även Peter Wieselgren var positivt inställd till den inre missionens sak.79
Väckelsekretsarna i Stockholm hämtade också inspiration från England. Om Londons
Stadsmission fick man kunskap bl.a. genom den i London verksamme svenska legationspastorn
G.W. Carlsson.80
Den framstående väckelseprofilen i Stockholm Carl-Olof Rosenius intog en avvaktande
(om ej avvisande) hållning till den inre missionskretsen runt Elmblad. Rosenius ansåg, att där
fanns sådana som inte levde upp till väckelseidealet och som inte förtjänade att betraktas som
sant kristna.81 Detta hindrade emellertid inte att han fanns med som en av de sexton
undertecknarna då Sällskapet till beredande af en Diakonissanstalt i Stockholm bildades.82 I
den nybildade Diakonissanstaltens ledning fanns många från kretsen runt Rosenius. Samtliga
kvinnor i den första styrelsen var knutna till Rosenius konventiklar.83
Det var som en reaktion på revolutionen i Tyskland 1848, som Wichern instiftade ”die
Innere Mission”.84 Han delade upp sitt program för inre mission i följande fyra kategorier:
1.

Evangelisation

2.

Diakonal hjälp

3.

Social och nationell förnyelse av folklivet

4.

De troendes allmänna prästadöme 85

Wicherns program för inre mission stämmer överens med hur den inre missionen presenteras i
Fridsbudbäraren. I Sverige liksom i Europa möter den inre missionens företrädare religiösa,
sociala, politiska och kyrkliga tendenser i tiden med väckelsereligiös observans. De politiska
oroligheterna anses gå tillbaka på ”gudlöshetens stora manifestation”, den franska revolutionen,
där många bildade framstått som ”hedningar”. Detta mönster såg man upprepas i samband
med de politiska oroligheterna 1848. Kristendomen uppfattas som hotad, och samhället bedöms
befinna sig i religiöst förfall:
Fängelserna äro fulla av brottslingar, marknadsplatserna äro fulla af bedragare, gator och wägar fulla af
swärjare, krogarna fulla af dryckenskapslastens offer; i skolorna läres allt, blott allt för sällan sann
Gudsfruktan; i lifwet öfwas allt, blott allt för sällan Christi efterföljelse; i boningarna höres allt, blott allt
för sällan huslig gudstjenst med bön och sång. Den fattige stjäl och den rike njuter, begge förjetande Gud,
begge åsidosätta det ena nödvändiga. Öfwerallt der sådant uppenbarar sig, der är den inre Missionens
mening att arbeta, werka, upplysa, warna, leda, hjelpa och förbättra, och detta allt i sann christlig anda,
d.w.s. så, att icke blott kroppen blir hulpen, utan först och framför allt själen, genom att warda ledd till
honom, hos hwilken finnes försoning, lif, frid och salighet. 86

Citatet visar att de sociala problemen uppfattades som yttre tecken på ett inre religiöst förfall.
Begrepp som folkvilja, frihet, rättvisa, förbättring, bildning etc. är för inre missionens
företrädare tomma ord.87 Det är avsaknaden av sann Gudsfruktan som anses vara den mest
hotande av alla ”samhällswådor både nära och fjerran”.88 Man menar att ledarna för upproren
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och folkresningarna uppviglar massorna genom att inge förhoppningar om lycksalighet och
frihet.89 Det anses lika viktigt att omvända de intellektuella reformivrarna som att stärka
massornas moral.
Man positionerar sig gentemot filantropiska och socialliberala förbättringsambitioner90
liksom mot statens och kyrkans försök att komma till rätta med samhällsproblemen. Kyrkan
liksom staten har, menar man, inte klarat av att hantera det hotande fördärvet. Om samhället
ska förändras måste synden– sjukdomen angripas och inte symptomen.91 Endast en individuellt
tillägnad kristendom kan på sikt förändra de lägre samhällsklassernas attityd och ersätta de
ekonomiska maktägarnas vinstbegär med kärlek och engagemang.92 Samhällets förändring går
via individernas omvändelse93, och kristendomen är den princip som samhällsordningen bör
vila på.94
Den religiösa förändring som den inre missionen eftersträvar, inbegriper såväl individen,
kyrkan som staten.95 Fria föreningar, som bygger på ”den christliga, fria, evangeliska kärleken”,
har här en nödvändig funktion att fylla.96 Exempel på sådana föreningar är Föreningen för den
Inre Missionen i Sverige97 och Sällskapet till beredande af en Diakonissanstalt i Stockholm.98
I det följande behandlas det sociala hjälparbetets roll i inremission-sammanhanget.

Den inre missionen och socialt hjälparbete
Inre missionen ville förändra samhället och kyrkan genom individernas omvändelse. En viktig
del av det inre missionsarbetet bedrevs som nödhjälpsarbete bland fattiga, sjuka och andra
utsatta grupper i samhället. Den sociala insatsen riktade sig mot nästans själ:
Kyrkan sköter den yttre fattigwården, men själarnes fattigwård huru? Hon lägger helande balsam på de yttre
såren, men det djupa inwertes giftet, hwarigenom sårskadan utwidgar sig och griper alltmer omkring sig
inwertes, månne det bortskawfas? Synden är fattigdomens rot, likasom den är roten till allt elände. Kyrkans
mening är att framställa och werkliggöra Christendomens mening. Men Christendomens mening, för den det
här är i fråga, är att från alla sidor, till det inre och yttre reformera folket. Men denna reformation går dock
alldeles på motsatt sätt tillwäga emot werlden; den går nemligen från det inre till det yttre, då werlden
menar och arbetar twärtom. Först wisar den på synden, sedan till syndares Frälsare; den gräfwer först upp
åkern, planterar sedan fröet, kärnan, telningen; wisar först sjukdomen, gifwer sedan läkemedlet. Och så blir
den sjuke frisk, så blir åkern fruktbärande, så blir syndaren frälsad.99

Citatet visar, att den andliga reformationen uppfattas som en kamp mot synden. Utan denna
kamp kan inte de sociala problemen lösas. Hållningen till kyrkan är kritisk. Kyrkan anses fylla
de yttre behoven men inte tillräckligt ha uppmärksammat problemens orsak. Ska folket andligen
reformeras, måste man gå till botten med synden och frälsa själar.
I den pietistiska fromheten hör tro och social handling ihop. Det personliga förhållandet
till Kristus anses få en fortsättning i och speglas i omsorgen om nästans personliga förhållande
till Kristus.100 Särskilt angeläget ser man det vara att befrämja sann kristendom, där kyrkan
misslyckats med att föra ut evangeliet och där själarna är i störst behov av räddning. Detta
gäller utsatta grupper i samhället som fattiga, fångar, prostituerade och sjuka.101 Uppdraget är
alla sant kristna kallade till, inte bara vigda ämbetsbärare.
Att det är sant kristna som utför det sociala arbetet, anses nödvändigt. I Diakonissanstaltens
stadgar står att ”den blivande diakonissan ska äga en på egen erfarenhet (min kursivering)
grundad kännedom om menniskohjertats naturliga förderv och nåden i Christo”102, vilket innebär,
att det är en personligt avgjort/omvänd kristen kvinna som åsyftas. Förlorade själar räddas
genom Christi kärlek förmedlad av en medmänniskas sant kristliga sinnelag:
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Menniskan lefwer icke blott af penningar och bröd. Äfwen den i eländets djupaste förnedring stadde har en
själ som behöver wård och kärlek, men en kärlek som fordrar så stora offer, att de endast af det christliga
sinnet kunna åstadkommas.103

Citatet säger två viktiga saker om motivet till det sociala hjälparbetet:
1.

Målet är inte materiell eller social förbättring, utan frälsning.

2.

Endast sant kristna kan förmedla den frälsning, till vilket det sociala
hjälparbetet syftar.

I det sociala arbetet för frälsning fick kvinnor en viktig roll. Enligt tidens kvinnoideal ansågs
kvinnan av naturen besitta egenskaper som gjorde henne särskilt lämplig för omsorgsarbete.
Generellt genomgick välgörenheten och filantropin under 1800-talets första hälft en feminisering,
som kan kopplas till detta kvinnoideal. Kvinnlig omsorg sågs som en lösning på fattigdomsproblemet.104
Det finns forskare som hävdar att den religiösa väckelsen genom betonandet av värden
som ansvar för barn och hem, giftermål, familjeliv, moralisk disciplin och nykterhet också
innebar en feminisering av kristendomen. Numerärt involverade väckelsen många kvinnor,
vilket fick en kulmen under 1840-talet.105
Utifrån inremission-perspektivet var det karitativa arbetet ett evangelisationsinstrument
i kampen mot det religiösa förfallet. Särartstanken i kombination med uppfattningen om det
karitativa arbetet som ett led i kampen mot tidens andliga problem verkade uppfordrande för
väckta kvinnor att göra en nyttig, nödvändig och offentlig insats för den inre missionen.106
Inger Åberg gör analysen att när kvinnor vid denna tid träder in i offentliga filantropiska
eller evangelisatoriska funktioner sker detta utan föregående könskonflikt eller genusrelaterad
motsättning. Kvinnors omsorgsarbete uppfattas som en ändamålsenlig lösning på samhälleliga
problem; uppgifterna i hemmet förlängs ut i samhället.107
Åbergs analys bekräftas av källmaterialet i denna undersökning (se även kapitel 6).
Wichern beskriver i en översättning i Fridsbudbäraren kvinnans roll i arbetet för frälsning på
följande sätt: ”I wår kyrka är alltså ett kapital för handen, hwarpå en förhoppning hwilar, som
aldrig skall komma till skam”.108 Fredrika Bremer noterar i en reseskildring från diakonissanstalten
Kaiserswerth i Tyskland det framsynta i att låta kvinnans naturliga anlag komma till uttryck i
diakonisskallet.109
Inre missionens samhällspåverkan förutsätter alltså lojalitet mot det rådande samhället.
I det följande beskrivs omständigheterna kring hur den inre missionen i Sverige under
uppmuntran av kungahuset sökte statlig sanktion för sin verksamhet.

Planer för ett inremissionssällskap i Sverige
Oscar I hade, som framgått, fram till marsoroligheterna, då en uppretad folkmassa utanför
Stockholms slott krävt kungens avgång, haft en positiv inställning till liberala reformer men
ändrar nu kurs i konservativ riktning.
Oscar I nås i samband med marsoroligheterna av rapporter om, hur en revolution kunnat
undvikas i London tack vare det evangeliserande arbete, som Londons Stadsmission där
bedriver. Per Magnus Elmblad kontaktas nu av kungahuset, och man planerar att ett sällskap
för inre mission ska söka kunglig fullmakt för sina stadgar, och att Peter Fjellstedt alternativt
Peter Wieselgren ska tillkallas från Skåne för att förstärka arbetet i Stockholm.110
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En komplikation i samband med föreningen för inre mission finns i kravet på missionsarbetarnas
religiösa karaktär. Initialt är Elmblads inställning, utifrån väckelseidealet, att det viktiga är att
dessa är sant kristna, inte att de är prästvigda. Men efter överläggningar med Wieselgren kommer
man fram till kompromissen att arbetarna i inre missionens tjänst ska vara ”väckta” präster.111
Från inre missionens sida vill man av strategiska skäl hemlighålla kungens engagemang.
”Var god” skriver Elmblad till Peter Wieselgren i oktober 1849, ”och ej nämna att Konungen
är punctus saliens i denna förening. Fienderna skulle därav blott taga anledning att utbasunera,
det att man av politik ville draga under de mäktigas ok”.112 De fiender Elmblad syftar på är den
liberala pressen.113 Samtidigt kan kungens medverkan tänkas ha en positiv effekt för att minska
motståndet från prästerskapet. Flertalet av Stockholms präster vid denna tid var skeptiska till
lekmäns förkunnelse och fria gudstjänstformer.114
Den 27 november 1849 är stadgarna för ett inremissionssällskap formulerade och de
presenteras för kungen. I skrivelsen står det bland annat:
Undertecknade, som öfverenskommit om bildandet af ett Sällskap, som under namn af Föreningen för den
Inre missionen i Sverige har till ändamål att i samarbete med för handen varande kyrkliga och kommunala
inrättningar, söka bidraga till uppväckande af en allmännare christlig anda inom fäderneslandet, synnerligen
bland de samhällsklasser, der behofvet visar sig mest framstående.115

Att man lyfter fram att det i vissa ”samhällsklasser” finns ett särskilt behov, handlar med
största sannolikhet om ett uppmärksammande av folkoroligheterna. Carl-Henrik Martling
understryker att inre missionen i Sverige och Tyskland fungerade som ett motalternativ till de
sociala upprorstendenserna.116
Det dröjer ett halvår innan ärkebiskop af Wingård får ta del av stadgarna, vilket tyder på
att man från både kungamakten och inre missionens sida är väl medveten om det kyrkopolitiskt
kontroversiella i företaget. På ärkebiskopens inrådan ändras också stadgarna, så att föreningen
förvandlas från en lekmannaassociation till en inomkyrklig institution.117
När planerna på ett inremissionssällskap blivit offentliga, publicerar Aftonbladet flera
kritiska artiklar, författade av C.J.L. Almqvist,118 under rubriken ”Hwad må man tänka om den
inre ’missionen’?” Almqvist framför just den av Elmblad förebådade åsikten att en kunglig
sanktion av ett inremissionssällskap i själva verket innebär en religiös maskering av politiska
och religiöst suspekta syften. Den inre missionen skulle i utbyte för att man hjälpte till med att
lugna folket få spelrum för sitt fria församlingsideal och sin lekmannaverksamhet.119 Ett av
Aftonbladets huvudargument mot de kungliga stadgarna var att det inte var rimligt att den inre
missionen skulle undantas religionslagstiftningen när det gällde fria religiösa sammankomster
och synen på det kyrkliga ämbetet.120 (En ingående analys av Aftonbladets artikelserie följer i
kapitel 4.)
Generellt var både den politiskt liberala och den folkligt radikala opinionen negativt
inställd till den inre missionen. Bland de liberala tidningarna fanns Göteborgs Handels- och
Sjöfartstidning och Aftonbladet.121 Tidningar som Folkets röst, Stockholms Aftonpost och
Söndagsbladet hade en mer populistisk och hätsk framtoning. Politiska dagsfrågor blandades
med spektakulära inslag.122 Stockholms Aftonpost skrev angående inremissionssällskapet att
det inte fanns något behov av ”kreerandet av ett nytt prästerskap vare sig med eller utan
kragar, vid sidan av det gamla”. Stockholms arbetarförenings tidning Reform menade att inre
mission ”smakade något av jesuitism”, och Söndagsbladet deklarerade att Stockholmsläsarna
under konventiklarnas täckmantel bedrev ”den grövsta sinnlighet, den största otukt”.123 Folkets
röst beskrev Rosenius som en ”tjuv som vid sina missionsböner lockade fruntimmer att i kollekten
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offra sina guldringar, broscher, armband m.m. de han sedermera sålde hos guldsmeden Lilja
vid Regeringsgatan och stoppade pengarna i egen ficka”.124
Kritiken från den liberala pressen och påhoppen från den folkliga visar att inre missionen och
läsarna stod i ett antagonistiskt förhållande till såväl liberala som radikala reformivrare i
Stockholm.
Trots kungahusets drivande och påtryckande roll misslyckades försöket med att få kunglig
sanktion av stadgarna för ett inremissionssällskap i Stockholm. Riksdagen och ecklesiastikministern
gick emot en sådan sanktion med motiveringen att föreningens syften kunde uppnås inom
ramen för gällande lagstiftning.125 Därmed markerade man att inget undantag när det gällde
religionslagstiftningen skulle göras för denna förening. Tanken på ett inre missionsarbete
upphörde emellertid inte. Utifrån samma teologiska och ideologiska grundhållning verkade de
aktiva i andra sammanslutningar och associationer. Samtidigt som man börjat att planera för ett
inre missionssällskap hade också förberedelserna för en svensk diakonissanstalt inletts.126 Att
bägge dessa sällskap planerades strax efter marsoroligheterna är ett faktum som inte kan hänföras
till slumpen. Det sociala hjälparbetet hade också en politisk dimension.
Inom ramen för Evangeliska Alliansen bildas 1853 Stockholms Stadsmission, inom vilken
både Elmblad och Rosenius var drivande.127
Efter denna övergripande teckning av den politiska, sociala och religiösa bakgrunden
till diakonins initiering, sker i nästa kapitel en systematisk analys av hur Per-Magnus Elmblad
och Fridsbudbäraren förhåller sig till andra i samtiden framträdande aktörers motiv till social
förändring.
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FRIDSBUDBÄRAREN OCH PER-MAGNUS ELMBLADS
HÅLLNING TILL ANDRA ÄN VÄCKELSERELIGIÖSA
MOTIV TILL SOCIAL FÖRÄNDRING

I detta kapitel analyseras tematiskt och argumentationsanalytiskt hur Fridsbudbäraren och
Per-Magnus Elmblad bemöter andra än väckelsereligiösa motiv till social förändring. De motiv
som behandlas är de som tas upp i Fridsbudbäraren och i skriften Industri och Philantropi. Dessa
är: filantropins motiv, den politiska liberalismens motiv, och revolutionärers och socialisters
motiv. Fridsbudbäraren bemöter dessa motiv polemiskt, utifrån uppfattningen att de representerar
”ogudaktiga” förbättringsambitioner.
Analysen sker utifrån Fridsbudbärarens och Per-Magnus Elmblads perspektiv och kan
beskrivas som en immanent innehållsanalys. Den metod som använts är en modifierad form av
argumentationsanalys.128 I förhållande till dessa motiv har jag formulerat en huvudtes som
avser att precisera Fridsbudbärarens och Per-Magnus Elmblads hållning till respektive motiv.
De argument som sedan följer relaterar semantiskt-logiskt till och fungerar som stöd för
huvudtesen. Urskiljning och formulering av huvudteser och argument har skett utifrån flerfaldiga
genomläsningar av materialet.
Det första motiv som behandlas är det filantropiska motivet.

Det filantropiska motivet
Innebörden av begreppet filantropi har i det historiska materialet en bred spännvidd. På ett
principiellt plan betecknar begreppet en negativ inställning till ”förbättringsambitioner” som
inte har den väckelsereligiösa utgångspunkten. På ett mer specifikt och konkret plan: sådana
förbättringsambitioner satta i verket.129
I det följande analyseras hur Fridsbudbäraren och Per-Magnus Elmblad argumenterar
mot filantropin, i första hand i bemärkelsen filantropisk verksamhet.
Fridsbudbäraren och Per-Magnus Elmblads uppfattning om det filantropiska motivet kan
preciseras i följande huvudtes:
Filantropins yttre åtgärder förbättrar inte det sociala tillståndet (Huvudtes)
I det följande redogörs för de argument som utifrån materialet semantiskt-logiskt understödjer
huvudtesen.
Endast sann gudsfruktan kan förändra det sociala tillståndet i grunden (Argument 1)
Fridsbudbäraren avvisar generellt tendenserna i tiden att genom ekonomiska, politiska eller
folkbildande åtgärder försöka lösa fattigdomsproblemet. Kyrkoherde Rothlieb, aktiv för den
inre missionens sak, skriver följande om filantropisk verksamhet:
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Så synas många wälmenande, fast kortsynta läkare för tidens kräftsår tro, att allting är godt och wäl, endast
den yttre bristen afhjelpes, blott det obehagliga i de utvärtes förhållandena undanröjes: Men om icke
hjelpen tränger djupare, om icke såret ända ifrån grunden läkes, så skall nog snart den gamla skadan
framträda uti obotlig gestalt, ja föra till en säker död.130

Citatet visar att filantropin inte bara uppfattas som verkningslös utan också anses förvärra
situationen. Detta är en attityd som genomsyrar materialet.131
Samhällsproblemens verkliga orsak anses vara synden:
Synden är fattigdomens rot, likasom den är roten till allt elände.132

Eftersom synden är fattigdomens rot/orsak133, kan den sociala situationen inte förändras om
inte synden angripes. I materialet påpekas återkommande att om problemen ska lösas måste
man gå till roten med de. Filantropiska åtgärder är i denna mening helt otillräckliga:
Att genom yttre företag fulleligen upphjelpa den nuvarande pauperismen, torde höra till omöjligheterna
[…]. Då grenarna på ett träd börjar förtorka och bladen att vissna, så försöker man ej sköta och vattna
grenarna och bladen utan man ansar roten, då man på dessa symptomer med visshet vet att sjukdomen finnes
der […].134

Huvudkritiken mot filantropin är att man bortser från synden.
Vad som krävs för att det sociala tillståndet ska förbättras är sann gudsfruktan:
Lefwandegörandet af sann Gudsfruktan — , se der medlet för folkets förbättring.[…] Det är egentligen att
tala Bättring, icke förbättring som behöfwes. Man klagar öfwer brott, gör sann Gudsfruktan allmän och
lefwande, och det onda är botadt i botten. Man fasar för fängelsebebyggarnas tillwext, för pauperismens
wildjursflor; gör sann Gudsfruktan allmän i familjerna, och lederna i den här som icke har något hem, utan
inom gallren och fattighusen, skola glesna och försvinna.135

Den bättring, som åsyftas, är religiös väckelse. När man talar om sann gudsfruktan, menar man
en medvetenhet hos medborgarna och makthavarna om det nödvändiga behovet av själens
frälsning.136Vidare menar Elmblad att filantropin många gånger endast tjänar filantropernas
personliga behov:
Man har vant sig att kasta åt denna pauperism hvarjehanda levnadsförnödenheter; somliga göra det, för att
freda sig sjelfva för dess tillgrepp, andra för att slippa höra dess fordringar; andra åter, af ömsinthet och i
god mening. De industrielle sjelfve skyla gerna sina indirekta tillgrepp med direkta åtgöranden till nödens
lättande, genom stiftelser i alla rigtningar, derigenom fredande sitt eget samvetes möjliga anklagelser, och
sitt yttre rykte, då det händer att, genom dessa företag, heder blifver dem bevisad i stället för motsatsen.Detta
sätt att bota det onda är lika allmänt som det onda sjelft, har i likhet dermed äfven fått ett namn: detta heter
Philantropi.137

Filantropin ska inte förväxlas med sann gudsfruktan. Den inre missionen och fria föreningar på
sant kristlig grund har i kampen mot hedendomen och som alternativ till yttre hjälpåtgärder en
nödvändig och avgörande uppgift att fylla.138
Ett exempel, som Fridsbudbäraren ger på att sann gudsfruktan verkligen förändrar det
sociala tillståndet, är det arbete som utförs av Londons Stadsmission. Man rapporterar om hur
stadsmissionärer i London i ”nödens, okunnighetens och försoffningens boningar uppsöka den
arme, icke blott till kroppen nakne, utan ock till själen sargade”, och hur detta förhindrat
revolution i staden.139
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Johan Rothlieb påtalar i Fridsbudbäraren vikten av att åtgärda de sociala problemen. Det är
”hedendomen midt ibland de christne” som åstadkommer eländet i samhället, och det enda
som kan hindra det från att växa sig större är, enligt Rothlieb, en ”sannt christelig werksamhet”.140
Som ett exempel på den ”omkring sig gripande synden” tar Rothlieb upp den ökade
brottsligheten. Han understryker att det är synden och ingenting annat brottslingar och
presumtiva brottslingar ska räddas ifrån.141 Rothlieb hänvisar till föreståndaren för
räddningshuset das Rauhe Haus i Tyskland, Johan Hinrich Wichern, som i sina årsberättelser
beskriver hur barn och ungdomar, som vuxit upp under ogudaktiga förhållanden, blir syndens
offer.142
Sverige är, menar Rothlieb, drabbat av det religiösa förfallet och i starkt behov av att
frälsas från ”den inbrytande hedendomens faror”. Han understryker att förtjänsten med det
encellssystem som nyligen införts vid statens fängelser är att det befrämjar fångarnas möjlighet
till omvändelse. Utan denna funktion hade reformen varit av ”ringa betydelse”.143
Vidare pekar Fridsbudbäraren på sann gudsfruktans betydelse för samhällets utveckling
och fortbestånd, vad förgrundsgestalter som Luther, Spener, Arndt, Melanchton och Calwin
betytt för skola, sedlighet, industri och kultur.144
En central tanke är att sann gudsfruktan påverkar såväl individen som samhället i sin
helhet. Individuell religiös bättring sprider sig koncentriskt, som ringar på vattnet, ut i samhället.
Den som har ett riktigt förhållande till Gud, kommer också att ha ett riktigt förhållande till
staten, kungen och familjen.145 Arbetet med befrämjande av sann gudsfruktan bör därför ske i
alla samhällsklasser och på alla nivåer i samhället, även på den politiska och den kyrkliga
nivån.146 Det sociala engagemanget inom den inre missionen är en del av en social-etisk vision,
där individernas räddning och omvändelse går hand i hand med samhällets, kyrkans och
nationens andligt sociala förnyelse. Per-Magnus Elmblad skriver i Industri och Philantropi:
Den pauperism, som nu ingifver bekymmer, skulle förminskas i samma mån, som verklig människokärlek
förökades; och då idogheten uppkommit, skulle den egoistiska industrien fly, och endast lemna sådana
fattiga qvar, hvilkas behof, utan utomordentliga ansträngningar, skulle kunna fyllas.147

Citatet visar att Per-Magnus Elmblad ser den sociala nöden som ett utslag av bristande
människokärlek (bristande gudsfruktan), och att social förändring förutsätter ökad
människokärlek (gudsfruktan). Denna vision ställs emot och presenteras som ett alternativ till
filantropin, som man menar inte ser nödvändigheten av andlig bättring.
Sann lycka ernås endast genom sann kristendom (Argument 2)
Ett annat argument som Fridsbudbäraren och Elmblad tar upp för att gentemot filantropin
hävda skillnaden mellan inre och yttre förändring är att sann lycka endast kan åstadkommas
genom förverkligandet av sann kristendom. Sann lycka, menar man, kan endast ernås genom
frälsning. Distinktionen sann lycka/sann kristendom respektive falsk lycka/falsk kristendom
bygger på ett väckelsekristet synsätt där själens fräsning uppfattas som nödvändig. Sann
kristendom är sådan som befrämjar frälsning. Människan blir förverkligad i sin personliga
avgörelse för Kristus:
Menniskan har en odödlig, för ewigheten emnad själ, som är af den beskawfenhet att den icke kan
tillfredställas med annat än Gud. Och se Gud är det som ensamt kan göra ett land lyckligt och ett folk
förnöjt och tillfredställlt.148

33

Njutningar, såväl ”finare” som ”grövre”, betraktas som bedrägliga substitut för sann lycka:
Njutning är i allmänhet ingalunda sällhet, alldraminst den njutning, som i sinnlighetens rus, den finare så
wäl som den gröfre, erbjudes. Det är ett af tidens största misstag att den sådant påstår. Wår tid lider af en
sjukdom som heter ”njutningsraseri”. Att befordra denna olycka är att befordra samhällsmedlemmarnes
olycka och förstöring.149

Fridsbudbäraren skiljer sann lycka från sådan lycka/njutning, som kan ernås genom yttre medel.
Den lycka som nöjen eller bildning ger upphov till betraktas som en bedräglig komponent i en
syndfull livsstil. I tidningen ges bl.a. följande exempel på hur en ”sedeslös” proletärhustru
upplever bedräglig lycka:
Ser man in i de mörka, smutsiga boningar, der mannens helsning är en förbannelse och barnens lek ett
slagsmål, der Guds ord icke blott icke brukas, utan icke ens finnes, och husmodern med det förslappade
ansigtet och tofwiga håret blott wisar något glädjeleende när ett zigenar-sällskap, som kan spå lycka och
rikedom, emot contant eller natura ersättning, inställer sig; så kan man icke neka att många af dessa
boningars innewånare lefa ett lif likt deras, som man föreställer sig i underjorden.150

Inställningen är att nöjen fungerar som en flykt från frälsningen, d.v.s. sann lycka.151 Kulturella
nöjen som sång, dans och romanläsning avfärdas, eftersom den lycka de ger upphov till inte
anses vara sann.
Inte heller sådana filantropiska bemödanden som till ytan verkar genomtänkta, leder till
sann lycka eller förbättrar samhällssituationen.152 Detta gäller t.ex. strävanden efter utökad
allmän och vetenskaplig bildning:
Är det då nog med den wetenskapliga utweckling som nya studentexamen fordrar? Ack, så mången djupt
fallen och djupt olycklig student wittnar om motsatsen. Är det då icke nog med philosophie magistergradens
wetenskapliga höjd, ifall man kulle tänka sig Swenska folket bestå af idel phil. Magistrar? Beklagligen är
lifwets sällhet så långt ifrån att wara ett monopolium för magistrar, att wi se äfwen dylika djupt fallna och
olyckliga.153

Vägen till sann lycka går inte via utbildning. När det gäller utbildning och undervisning ser
man det ideala vara att religionsundervisningen överordnas all annan undervisning, eftersom
människan ständigt behöver påminnas om själens daning för evigheten.154
Förbättringsföretag, vare sig dessa gäller folkbildning eller andra sociala ambitioner utan
sikte på själens frälsning, kan inte göra folket lyckligt, det kan bara Gud.155
Fridsbudbäraren ser ”olyckan” (d.v.s. njutningen/ den falska lyckan) i landet som ett andligtreligiöst problem. Denna tanke är återkommande, och till skillnad från filantropiska bemödanden,
menar man, syftar det inre missionsarbetet till sann lycka. Den lycka som följer av frälsningen
är den enda sanna lyckan. Lycka utan frälsning/personlig omvändelse är fåfänglig, oavsett om
den är en följd av ”finare” eller ”grövre” njutningar.
Det individuella livet, liksom samhällsordningen, måste vila på uppenbarelsens
princip (Argument 3)
Per-Magnus Elmblads uppfattning är att samhällelig trygghet och stabilitet endast kan förverkligas
utifrån uppenbarelsens ”eviga princip”. Uppenbarelsen är den oföränderliga och obetingade
grunden för all mänsklig verksamhet. Om samhällsförbättrarna i stället för att försöka lösa de
sociala problemen genom yttre förändring utgick från uppenbarelsen, skulle problemen få en
naturlig lösning, eftersom en följd av sann kristendom är sann människokärlek. Samtidigt,
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säger Elmblad, är det inte önskvärt att fattigdomen försvinner helt, eftersom den ger tillfälle för
kristna människor att visa sin tro i handling.156 Denna reflektion visar på, att det sociala
hjälparbetet uppfattades som ett tecken på att levande kristendom var för handen. Hjälparbetet
riktade sig mot nästans själ men gav också de väckta en möjlighet att leva ut sin kallelse och få
den bekräftad.
Människans förverkligande handlar i det inre missionsperspektivet om individens
förhållande till Gud:
Den frihet, jemlikhet och broderlighet, som af christendomen förkunnas, är så wida skild från de moderna
philantropernas, som himmelen från jorden, från solljuset från månens ljus, som själens natur från kroppens.
Då Christus kom för att upprätta ett rike av frihet, jemlikhet och broderskap på jorden, visste han väl att
detta måste om det skulle varda ett rike i sanningen blifva oberoende av alla yttre politiska förhållanden,
och att den reform eller ombildning, som skulle från honom utgå, måste blifva en ombildning icke af
samhället, utan af menniskohjertat.157

För Elmblad är allt reformarbete, socialt, politiskt eller religiöst, en fråga om inre och andlig
förändring. Tanken att människan på egen hand, utan den uppenbarade sanningen, med hjälp
av sitt förnuft skulle kunna inrätta livet och samhället på ett önskvärt sätt, betraktas som fåfänglig.
Hade Gud menat att förnuftet var den yttersta normen hade uppenbarelsen varit överflödig:
Wore uppenbarelsen något lägre än förnuftet, så skulle ju förnuftet af sig sjelf icke blott kunna komma till
detsamma som uppenbarelsen lärer, utan ock till fullo genomskåda allt dess djup. Intetdera är dock händelsen.
Är således uppenbarelsen något högre än förnuftet, så kan och får icke det sednare mästrande döma den
förra.158

Både filantropi och ekonomiskt vinstbegär avfärdas utifrån detta resonemang. Varken kapitalisten
eller filantropen räknar med uppenbarelsen som överordnad princip, utan ändamålsenligheten
får styra handlingarna. Medan kapitalisten söker kalkylera sina vinstmöjligheter, söker filantropen
med hjälp av förnuft och rationalitet lösa de sociala problemen. Förhållningssättet är, menar
Elmblad, förkastligt och dömt att misslyckas. Där ingen högre ordning än förnuft och
instrumentalitet råder, finns ingen obetingad, gudomlig och grundläggande princip. I Industri
och Philantropi beskriver Elmblad filantropins relativitet på följande sätt:
Philantropin vill dock ej anse sig otillräcklig; ty den innefattar uti sig samma sjelfkärlek som industrien,
och vill försvara sina theorier i det längsta, hvarföre den alltfort uppställer nya medel, till utseendet ganska
förnuftiga, men hvilka snart åter måste lemna rum för andra, då deras otillräcklighet eller oanvändbarhet
blifvit genom försöken bevisad.159

Filantropiska förbättringsambitioner, som inte räknar med uppenbarelsen utan låter sig betingas
av förgängliga faktorer, beskrivs av Elmblad som ett tidens tecken på det religiösa förfallet.160
Per-Magnus Elmblads kritik av individuella och samhälleliga förbättringsambitioner,
liksom de filosofiska tankarna bakom, handlar i hög grad om att man bortser från uppenbarelsen,
vilken ur Elmblads och Fridsbudbärarens perspektiv är grundläggande.

Sammanfattning av hållningen till det filantropiska motivet
När det gäller hållningen till filantropisk verksamhet är Fridsbudbäraren och Per Magnus Elmblad
avvisande. Filantropin beskrivs som ett tidens tecken på religiöst förfall, eftersom den inte
utgår från uppenbarelsen som överordnad princip. Filantroperna uppfattar inte den sociala

35

situationen som ett resultat av synden, utan de tror sig kunna förbättra den med hjälp av förnuftiga
och ändamålsenliga åtgärder. Ur Fridsbudbärarens och Elmblads perspektiv är yttre åtgärder
verkningslösa. Sann lycka kan endast åstadkommas genom frälsning, varför befrämjande av
sann gudsfruktan anses vara det enda verksamma botemedlet mot pauperismens yttringar.
Filantroperna bortser från att människan har en för evigheten ämnad själ.

Det politiskt-liberala motivet
Fridsbudbärarens och Per-Magnus Elmblads uppfattning om det politiskt-liberala motivet kan
preciseras i följande huvudtes:
Liberala reformer förbättrar inte det sociala tillståndet (Huvudtes)
I det följande redogörs för de argument som utifrån materialet semantiskt-logiskt understödjer
huvudtesen.
Samhällsordningen bör utgå från gudomliga principer (Argument 1)
Fridsbudbäraren företräder en luthersk samhällssyn, utifrån vilken det råder ett samspel mellan
den andliga och den världsliga sfären i samhället.161 Individens etiska förpliktelser anses
uppfyllas inom ramen för den av Gud givna samhällsordningen. En kristens främsta plikt är att
underkasta sig och framleva sitt liv i den kallelse han/hon insatts genom födseln:
En evangeliskt christen måste, då han är övertygad om den heliga skrifts gudomliga ursprung, och i henne
söker och finner det enda rättesnöret för alla sina handlingar, willigt och uppriktigt wara öfwerheten
underdånig, älska och ära samt bedja för densamma.162

De maktägandes befogenheter uppfattas vara givna i Guds skapelseordning. Överhet liksom
undersåtar är lika förpliktade att uppfylla Guds bud.163Alla i samhället är underkastade Guds
bud; även om överheten är orättfärdig och inte uppfyller sina förpliktelser, har undersåtarna
inte rätt att göra uppror eller ställa krav på förändringar av samhällsordningen.164 Fridsbudbäraren
hänvisar till Paulus165 och understryker att det nödvändiga för individen är frälsningen, vilken
inte i sig är beroende av om överheten är rättfärdig eller inte:
En christen bewisar att han öfwerwunnit wärlden, bland annat just derigenom, att han är i stånd att wörda
och lyda hwilken samhällsordning som helst, utan att frestas till att wilja omstörta den, äfwen om den af
honom kräfwer, stora, betydande offer, ty han drifwes af en högre bewekelsegrund, hans lydnad härflyter af
en ädlare källa, än den blott jordiska fördelen, eller twångets boja. Hans lydnad är icke beroende deraf, om
öfwerheten är en god eller dålig öfwerhet, utan deraf att denna, dåliga eller goda, rättwisa eller förtryckande,
swaga eller starka, milda eller stränga, öfwerhet är honom nu en gång gifwen af Gud.166

Uppenbarelsen är den obetingade grunden på vilken mänsklig aktivitet bör vila. Frälsningen
är inte beroende av ändliga omständigheter, utan dess grund är evig:
Menniskan behöfwer bättre föreningsband än hwad egennytta, winningslystnad och dylikt tillskapar. Det
enda band som håller utan att brista, är sann christlig tro. Och det brister icke, ty dess länkar hållas af Gud.
Och med det bandet sammanknytes man icke endast med en eller annan af sina medwandrare af hwilka man
hoppas winning eller njutning, utan med Gud först […].167
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Citatet visar att individens gudsförhållande ges prioritet framför och anses oberoende av mänskliga
förhållanden.
För Fridsbudbäraren är det inte väsentligt att majoritetens vilja kommer till politiskt uttryck
i landets styrelse. Detta eftersom denna till skillnad från uppenbarelsen är underkastad
förgängliga betingelser, och det förgängliga alltid är underkastat det eviga. De politiska liberalerna
tar miste när de tror att samhällssituationen kan förbättras med hjälp av politiska reformer.
Tvärtom tolkas politiska reformsträvanden av Fridsbudbäraren som ett tecken på religiöst förfall
och på att kristendomens ställning som sammanhållande fundament är hotat168:
Det har en gång till förene i denna tidning blifwit yttradt att många af tidens frihetsrop ytterst syfta på att
blifwa fri från alla band hwarwid menniskan bindes hwid, synnerligast fri från det band hwarmed
christendomen will hålla henne under Herrans den allsmäktiges lydnad.169

Tanken att människan utan vägledning av den gudomliga uppenbarelsen kan inrätta samhället
på ett tillfredställande sätt förkastas:
Hwad gör politiken på denna grund? Den rättar sin öfwerbewisning efter omständigheterna, och tappar
sålunda det obetingade i ändelösa betingelser. I sig sjelf är då rättfärdigheten intet, eller så godt som intet.
Allt beror på omständigheterna […] — I evangelium är förhållandet omwändt, det är icke ett köttets
evangelium som fogar sig efter den menighetens lustar, åt hwilken det hembjudes, och i första rummet dens
enskilda fördelar, af hwilken det predikas. I Christi evangelium göres det betingade oberoende af det
obetingade.170

Citatet visar att uppfattningen om den gudomliga viljan är att den står över mänskliga
förklaringsgrunder, relationer och behov. Den är yttersta norm och kräver i sig ingen motivering.
Skarp kritik riktas mot den kristendomstolkning som försöker förena politiska ideal om
frihet, jämlikhet och broderskap med det kristna kärleksbudet.171 Fridsbudbäraren tar avstånd
ifrån liberalteologin och markerar att det är skillnad mellan sådan verksamhet som legitimeras
utifrån sant kristen grund och sådan som legitimeras av ett kristet språkbruk. Den politiska
makten bör ha en kristen grund, menar man, och inte rättfärdigas utifrån förnuftiga och filosofiska
resonemang.172 Guds vilja kan inte motiveras utifrån ändliga betingelser eller behov. Den liberala
teologins betoning av kristendomens social-etiska roll får inte förväxlas med ett sant kristet
förhållningssätt.173
Kyrkoherde Rothlieb skriver i artikeln ”Den andliga fattigdomens orsak och botemedel”
att den enda politiska reform värd namnet är den som leder till andlig förändring. Han går till
angrepp mot den som han uppfattar ytliga förståelsen av samhällsproblemen, och han ser det
enda botemedlet mot den andliga och den lekamliga nöden i befrämjande av sann gudsfruktan.174
Med stöd i Luthers samhällslära intar Fridsbudbäraren och Per-Magnus Elmblad en
politiskt konservativ hållning175. Uppenbarelsens primat betonas, såväl på det individuella
som på det politiska planet.
Utvidgade politiska och ekonomiska rättigheter löser inte de sociala problemen
(Argument 2)
Kravet på utvidgade politiska och ekonomiska rättigheter hade sitt ursprung i upplysningens
slagord om frihet, jämlikhet och broderskap. Fridsbudbäraren och Per-Magnus Elmblad intar
en kritisk hållning till upplysningsidealen, eftersom dessa bygger på andra grunder än det man
anser vara uppenbarad sanning. På följande sätt beskrivs det politiskt-liberala rättighetstänkandet:

37

Gif folken frihet, låt hwar och en medlem af samhället få att säga lika mycket som den andre rörande allas
gemensamma timliga angelägenheter, och hwar och en wara sin egen herre i de andeliga, gif åt alla
walfrihet, att bestämma hwem han will till att bewaka dessa angelägenheter, talfrihet,
församlingsfrihet,tryckfrihet, religionsfrihet i alla möjliga förhållanden och riktningar, med den enda
inskränkning, att hwad de flesta wilja, det skall wara allas lag.176

Det ständigt återkommande argumentet mot utvidgade politiska rättigheter är att dess
förespråkare bortser från sann kristendom:
Således är det i sjelfwa samhällsorganismen som desse tidens wise söka det onda. Om denna blir ombildad
på grundwalen af frihet, jemlikhet och broderlighet, så mena de att alla missförhållanden skola förswinna,
och det onda på jorden upphöra. Det är christendomens lära, politikens evangelium, säga de, och de sjelfve
äro dess politiska apostlar och martyrer, kallade att för dess utbredande bland jordens folk, likasom Christus
sjelf, lära, werka lida och dö.177

Rättighetsförespråkarna, menar man, rör sig på ett ytligt och världsligt plan. Det förnuftsbaserade
tänkandet liknas vid Kain, som mördar sin ”broder religionen”.178
I artikelserien ”Frihet, Jemlikhet, Broderlighet” går Fridsbudbäraren till botten med de
liberala upplysningsidealen. Den sanna friheten, menar man, är inte en jordisk frihet utan en
”inre frihet”. Politisk frihet och en kristens frihet är väsensskilda ting. De som yrkar på politiska
och ekonomiska rättigheter har inte sett att det yttre eländet har en inre orsak som man måste
komma till rätta med.179 Rättighetsförespråkarna bortser ifrån att människan genom syndafallet
har en förtappad själ:
Den djupa grundwillfarelse, hwari hela den moderna samhällsläran om frihet, jemlikhet, broderskap sträfwar,
är att den har intet begrepp om et menniskoslegtets syndafall och det menskliga hjertats deraf förderf; och
derifrån herflyta alla de förwillelser, i hwilka den i anledning häraf alldeles följdriktigt råkar.180

Grundhållningen i synen på människans egen förmåga att komma till rätta med tillvaron är
pessimistisk. Även om många av liberalismens förespråkare drivs av en god vilja, menar man,
är den i grunden ingenting annat än ”omhöljd hedendom”.181 Människan har inga i sig givna
rättigheter. I allt är hon beroende av och underkastad Guds vilja.
Försök att kombinera rättighetstänkandet med kristendomen avfärdas. Den frihet,
jämlikhet och broderskap Jesus kom med handlar inte om yttre politiska ordningar utan om
inre kvaliteter:
Då Christus kom för att upprätta ett rike af frihet, jemlikhet och broderskap på jorden, visste han väl, att
detta om det skulle warda ett rike i sanningen blifwa oberoende af alla yttre politiska förhållanden, och att
den reform eller ombildning, som skulle af honom utgå, måste blifwa en ombildning icke af samhället, utan
af menniskohjertat.182

Verklig samhällsförbättring rör sig om att förändra människors sinnen. I stället för att förändra
samhället genom att utvidga medborgarnas politiska och ekonomiska rättigheter, förordar
Fridsbudbäraren och Per-Magnus Elmblad en strategi som går ut på att befrämja sann
gudsfruktan. Detta argument gentemot den politiska liberalismen tas upp i det följande.
Kristendomen är det borgerliga samhällets säkraste band (Argument 3)
Samhällets välfärd kan, menar man, endast befrämjas genom sann kristendom. Politiken och
samhällsordningen bör ha sin utgångspunkt i uppenbarelsen. Utöver en principiell argumentation
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för detta förekommer också en pragmatisk argumentation, där man pekar på kristendomens
socialt stabiliserande effekter. Man menar att den som är sant kristen känner naturlig kärlek till
sina medmänniskor, men man lyfter också fram föreställningen om att en bestraffande Gud har
en socialt stabiliserande funktion:
Om den fattige, arbetaren, proletären, som icke mer hindras af fruktan för en personlig Guds misshag och
straff, då han ser sig omkring och ser huru andra hafwa det bättre än han, begynna finna sin lott dubbel, bitter
och tung, och se sig om efter medel att kunna få sin belägenhet ändrad, och att kunna få något med från allt
det timliga goda, från hwars herrlighet han finner sig utesluten .183

Om människan saknar himmel och helvete, vad har hon då att tro på? Om hon bara har det här
livet, vad hindrar henne ifrån att hänfalla till sinnlig lust och strävan efter materiella fördelar?
Att människor strävar efter yttre förändring är enligt Fridsbudbäraren ett tecken på att det
saknas tro på ett liv efter detta.
I artikeln ”Om Christendomens inflytande på borgerliga samhällen” ges fyra exempel
som visar på kristendomens sammanbindande roll i samhället. Dessa funktioner är följande:
· Äktenskapet
· Medborgarnas plikt att lyda och underkasta sig styrandeordningen
· De levnadsregler som efterlevs under hotet om Guds straffdom
· Edens funktion (”Gud gifwer den som den aflagt en rättighet att bli trodd”)184
Sann kristendom anses vara den enda garanten för politisk och social stabilitet, eftersom den
inte bara lovar yttre förbättring utan också garanterar individens eviga väl.

Sammanfattning av hållningen till det liberala motivet
Politisk reform och utökade medborgerliga rättigheter avfärdas som lösning på de sociala
problemen. Samhällsordningen anses ha sin legitimitet i Guds skapelseordning och inte i
”folkviljan.” De sociala problemens orsak är att makthavare och medborgare bortser från den
gudomligt uppenbarade sanningen, vilket är ett uttryck för tidens förfall. Eftersom liberalismen
tar utgångspunkt i en världslig filosofi och inte syftar till andlig förbättring (i väckelsereligiös
bemärkelse), uppfattas dess åtgärder som verkningslösa.
De liberala idéströmningarna tog sig inte bara uttryck i krav på politiska reformer utan
resulterade även i revolutionsteori och folkresningar.

Det revolutionära och socialistiska motivet
I det följande behandlas Fridsbudbärarens och Per-Magnus Elmblads förhållningssätt till de
politiskt radikala tendenserna i tiden.
Uppfattningen om det revolutionära och socialistiska motivet kan preciseras i följande
huvudtes:
Politisk instabilitet är en konsekvens av religiöst förfall (Huvudtes)
I det följande redogörs för de argument som utifrån materialet semantiskt-logiskt understödjer
huvudtesen.
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Folkresningarna och revolutionerna är en yttersta verkning av ondskan (Argument 1)
Den inre missionens företrädare i Sverige och i andra länder reagerar kraftigt på de folkresningar
och revolutioner som sker runt om i Europa 1848. Ledarna för upproren och folkresningarna,
menar man, uppviglar massorna genom att inge förhoppningar om befrielse från jordiska
vedermödor.185 Upproren betraktas som en yttersta konsekvens av tidens religiösa förfall. Hur
ondskan i samhället framträder i skiftande gestalter beskrivs på följande sätt:
Otron i sina mångartade Proteusgestalter har oupphörligt framträdt under nya former, mer och mer blottande
den antichristliga anda, som är hufwudraget i dess innersta wäsende, mer och mer afhöljande det täckelse,
som fördolde dess mörka anlete, mer och mer närmande sig den urbild, som Guds ord betecknar såsom
ondskans högsta uppenbarelse på jorden (Thess. 2).186

De revolutionära tendenserna tolkas utifrån en dualistisk verklighetsuppfattning, där människan
ses som indragen i en pågående kamp mellan Gud och djävulen, mellan ljus och mörker.
Uppfattningen kan ses mot bakgrund av det väckelsereligiösa perspektivet, där den individuella
avgörelsen för Gud står i centrum. Revolutionsfilosofin och upprorstendenserna representerar
för Fridsbudbäraren hedendomen:
Och likwäl ha wi sett det inträffa, som icke ens den wildaste inbillning kunnat drömma om för 12 månader
sedan; wi ha sett en blodtörst, wi ha läst om grymheter, utöfwade året 1848, hwilka snarare försätta oss
tillbaka till medeltiden, än wittna om någon den s. k. ”nittonde seklets upplysning”. Så går det, när folken
hafwa öfwergiwit det enda bildningsmedel, som ensamt är werkligt bildande, Guds ord. De förfalla till
hedendomens barabari, på samma gång de återfalla till hedendomen.187

Upprorstendenserna tolkas som ett resultat av att folket övergett Guds ord. Att dämpa massornas
oro på annat sätt än genom andlig förbättring, t.ex. genom befrämjande av vetenskaplig bildning,
anses fåfängligt:
Den upplysning, som af de menskliga wetenskaperna sprides, förmår lika litet döda hedendomens och
barbariets Cain, som Ethiopiern förmår förwandla sin hud.188

För att lugna oron i proletariatet krävs att man går till botten med problemet, synden.
Den politiska oron, menar man, kan inte skyllas endast på de uppretade folkmassorna
utan är också ett tecken på att kyrkan inte tagit sitt ansvar för det andliga tillståndet i landet:
Allt som utaf kyrkan göres för dessa personer, består deruti att barnen döpas och föräldrarne kanske wigas.
Derföre finna sådana principer, hwilka den yttersta wenstra sidan af Hegelianer hylla, en förberedd jordmån:
dessa lärdomar öfwerenstämma fullkomligt med dessa klassers medvetande.189

Den inre missionens fattigvård går längre än kyrkans, eftersom den till skillnad från den formella
kyrkokristendomen syftar till andlig bättring. Det onda, som tar sig uttryck i pauperism men
också i folkresningar och revolutioner, ska bekämpas genom inre mission; genom socialt
evangeliserande och politisk verksamhet190 utförd av fria föreningar inom de redan etablerade
församlingarna:
Har wildjuret än många som tillbedja det och höra dess tecken, så äro äfwen de icke få, hwilka bära Guds
insegel på sin panna. Det är under detta tidehwarf, som den inre missionen mer än i något föregående wisat
både sin kraft och sin behöflighet; det är härunder som den christliga broderskärleken genom att uppsöka de
borttappade, igenhämta de förwillade, stärka det swaga, genom Bibelspridning, genom missionswerksamhet
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bland de swarta folken och de hwita, bland hedningarne i utlandet och hedningarne hemma börjat wisa sig
wara af den rätta arten.191

Av citatet framgår att social hjälpverksamhet betraktas som en evangelisatorisk åtgärd riktad
mot ondskan.
Att religion och politik i detta sammanhang inte kan skiljas åt står klart:
Kyrkan måste nödwändigtwis sysselsätta sig med politiken, ty hedanefter består kyrkans uppgift deruti att
statens medborgare må uppfyllas med en kyrklig anda. Den uppgiften, hwilken den inre missionen har att
lösa, är en social, men kyrkan ensam eger medlen att uppfylla densamma.192

I citatet framgår att den inre missionens socialt evangeliserande uppgift i grunden uppfattas
som kyrklig.
Det är min analys att föreställningen om den inre missionen som en del av den övergripande
social-etiska visionen inbegriper ett kontrarevolutionärt motiv.
Ett argument som är närbesläktat med argumentet om att revolutionerna och
folkresningarna är uttryck för hedendom, är det mer pragmatiska argumentet att sann gudsfruktan
befrämjar politisk stabilitet. Detta argument behandlas i det följande.
Sann gudsfruktan motverkar folkresningar och revolutioner (Argument 2)
Från London rapporterar Fridsbudbäraren, som framgått, hur en revolution kunnat stävjas på
grund av Londons Stadsmissions evangeliserande verksamhet:
Äfwen Lord Ashley har förklaradt, att den chartist-revolution, som hotade lösbryta i maj månad i England,
endast blifwit förekommen genom de christliga föreningars werksamhet, hwilka i Maj månad fira sina
årshögtider.193

Exemplet London visar att ett inre missionsarbete fungerar dämpande på den oroliga folkmassan.
Den pragmatiska effekten av det evangeliserande arbetet lyfts fram. Ett folk som inte fruktar
Gud har ingenting som hindrar det ifrån att göra uppror:
Hwem kan förtycka, om det närwarande samhället begynner taga all uppmerksamhet i anspråk, när dess
medlemmar icke längre kunna ”wänta efter en stad, som grund har, hwilkens byggmästare och skapare är
Gud” (Hebr. 11: 10), när sjelfwa tron på ett tillkommande lif, ett himmelskt fädernesland, är i deras hjertan
död, och de således ingenting mer hafwa att lefwa för än detta närwarande lifwet? I sanning, om thronerna
skakas, om regenterna bortdrifwas, om folken reser sig, om de rikas egendomar plundras, om eganderätten
hotas, och om för ingenting menniskolif borttagas så likgiltigt, som om de ingenting woro wärda, så är det
icke underligt.194

Citatet visar att avsaknad av sann gudsfruktan antas vara orsaken till oroligheterna. Fridsbudbäraren
understryker att den politiskt instabila situationen inte endast kan skyllas på de lägre samhällsklasserna,
utan att det är maktägarna som låtit ”en philosophi, som förnekar all gudomlig uppenbarelse,
obehindrat utbreda sig och slå rot”:
Det är de maktegandes och förmögnes eget fel, om, när de hade bort befrämja christendom och hålla Guds
ord uppe bland folken, och hade kunna göra det, men låtit det dö och låtit en philosophi, som förnekar all
gudomlig uppenbarelse, obehindrat utbreda sig och slå rot, de nu få deraf uppbära de oundwikliga frukterna.
Det är icke allenast en utomordentlig Guds straffdom som nu genom denna werldsskattning öfwergår dem,
det är en lika naturlig, rent naturlig följd af sakernas egen naturliga inre utweckling, som det att hwad man
sår om wåren, det får man skörda om hösten.195
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Revolutionerna och folkresningarna bör av samhällets makthavare och kyrkliga företrädare
tolkas som ett imperativ att befrämja den inre missionen. I en översättning i Fridsbudbäraren
citeras ett tal av Wichern, där han hävdar, att det politiska tillståndet i Europa är ett tecken på
att ”missionsverksamheten äfwen inom det egna huset” är angelägen.196
1850 bildades den första socialistiska arbetarföreningen i Sverige, och den socialistiska
tidningen Reform började ges ut. För den inre missionens företrädare framstod den frambrytande
socialismen som ohöljd hedendom. Peter Wieselgren skriver i Fridsbudbäraren angående ett
beslut att resa till Stockholm för att understödja den inre missionen:
Men min wän Theol. Lector Elmblad i Stockholm lemnade den icke [idén om en inre mission]. Redan om
sommaren 1849 sökte han att winna mitt löfte om deltagande i den inre Missionens grundläggning, i tanke
att det då skulle gå lika lätt, som det gick med den yttre Missionens. Han påstod, att man i Stockholm, der
en ej ringa lös befolkning föga skilde sig från ”hedningarne inom wåra straffanstalter”, alltmer omfattat
tanken på en inre Mission, särdeles efter owäsendet i Mars 1848. Men jag trodde det icke. Kom så 1850
med sina arbetareföreningar i hufwudstaden, närde af giftet i den Feuerbachsca antichristisismen. Då tillät
mig ej samwetet att sitta stilla, enär jag ansågs i någon mån behöflig. Ty trädde hedendomen fram ohöljd i
rikets centrum, så måste en inre mission wisa sig der.197

De framväxande arbetareföreningarna och den socialistiska filosofin hotar samhällsordningen
och är ett tecken på religiöst förfall. För Wieselgren utgör socialismen en uppfordran att bidra
till uppbyggnaden av en inre mission. Socialismen förnekar Gud och bygger på en ”filosofi”
som sätter sin tilltro till det mänskliga förnuftet. På samma sätt som när det gäller kritiken mot
filantropin och den politiska liberalismen, ser Fridsbudbäraren och Elmblad ett grundfel i att ta
sin utgångspunkt i en filosofi i stället för i den uppenbarade religionen. Detta argument behandlas
i det följande.
Revolutionärer och socialister närs av en hednisk filosofi (Argument 3)
Fridsbudbäraren och Per-Magnus Elmblad vänder sig bestämt mot revolutionstendenser, liksom
mot den framväxande kommunismen och socialismen. All filosofi framstår som ett hot mot
uppenbarelsen, men särskilt allvarligt ser man på utvecklingen i Tyskland och noterar att
religionsfientliga filosofer där börjat komma till tals. Engels Det kommunistiska manifestet utkom
1848 och Strauss Das Leben Jesu 1846. Det filosofiska tänkesättet, menar man, öppnar vägen
till ”fritänkeri och hedendom”:
Med denna efarenhet af hwad den Hegel-Straussiska philosophien åstadkom hos oss, der den dock endast
framträdde i en lumpen, usel bearbetning af systemets resultater, der den genast möttes af ett kraftigt
motstånd, och der den i allmänhet fann för sig, om icke just en djupt grundad och widsträckt utbredd bibliskt
grundad kristendom, dock åtminstone en tämligen allmänt utbredd wördnad för en gudomlig uppenbarelse,
kan man lätt sluta, hwad den måste hafwa åstadkommit i länder med hwida sämre kyrkliga inrättningar än
wårt land, länder der först neologin och sedan rationalismen hos den wida största delen af den bildade
befolkningen längesedan bortfrätt all wördnad för det heliga, all tro på Bibeln såsom Guds ord, och öppnat
wägen till fritänkeri och hedendom hos nästan hela medelklassen, samt der resultaterna af denna philosophi,
sådana det Unga Tyskland uppfattat och utbildat dem, i hundradetals tidningar, tidskrifter och broschyrer
blifwit utbredde och af den naturliga kärleken till mörkret omhuldade och gynnade.198

Den nya filosofin uppfattas orsaka de politiska oroligheterna. Det är angeläget att omvända de
intellektuella reformivrarna. Endast en individuellt tillägnad kristendom kan på sikt förändra
de lägre samhällsklassernas attityd; den utgör en motkraft till den nya filosofin. Per-Magnus
Elmblad nämner i sammanhanget teologiska riktningar som rationalism och neologi och menar
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att dessa berett marken för samtidens hedniska tänkesätt.199 Fridsbudbäraren varnar för den
hedendom som kommer att utbreda sig, om filosofin inte bekämpas genom sann kristendom.
Under rubriken ”Mensklighetens religion” kommenterar Fridsbudbäraren Sveriges första
socialistiska tidning Reform på följande sätt:
”Denna nya lära heter Socialism (hwad den innehåller nämnes ännu icke)” och är ämnad att i framtiden
efterträda christendom, judendom, hedendom m.m. , och blifwa en ny religionslära för hela slägtet. Den är
resultatet af alla wår tids spekulationer. Derföre skall socialismens betydelse numera icke wara någon
hemlighet för de tänkande och klarsynte. Och icke heller bör det wara en skam, att af hjertat sluta sig till
denna rörelse, för hwem som helst, gamla och unga, fattiga och rika, lärda och olärda. Wi äro nu blott i första
perioden af dessa lärors utbredande öfwer jorden: wi äro kanske ännu blott i dess evangeliska och apostoliska
tidsafdelning, i deras första smärtfulla tidsålder, då dess bekännare äro martyrer. Men med en naturkrafts
oemotståndlighet skall den bana sig väg fram och eröfra allt större rymder af den gamla förfallna werlden”.
- Så talar icke en Fransysk, utan en Swensk tidning-”Reform”. Detta är öppet språk. Skall det gå ända
derhän? Omöjligt, tänker mången och sjunker trygg ned på sitt hyende. Men hafwa icke redan steg blifwit
tagna, som kunna föras till detta mål, om de fortsättas. Sedan man lyckats borttaga glorian af Christi
hufvud, emanciperat sig från den religion, som efter honom har sitt namn, och icke längre tror på någon
Christus som sanner Gud och det ewiga lifwet, hwad återstår då annat än menniskan och mensklighetens
religion? Är det icke så skrifwet i det ord, som förblifwer när himmel och jord förgås? ”Låter ingen förföra
eder i någon måtto”, säger Paulus i 2 Thess.2: ”först sker affall, sedan warder uppenbarat syndens menniska
, förtappelsens barn, hwilken är en motståndare, och upphäfwer sig öfwer allt det Gud eller Gudstjenst
kallas; så att han sätter sig i Guds tempel, såsom en Gud, och gifwer sig före, som han wore Gud. 200

Citatet visar hur man från Fridsbudbärarens sida ser den framväxande socialismen som en
yttersta konsekvens av tidens förfall. Den har till syfte, menar man, att ersätta kristendomen
som förklaringsgrund.

Sammanfattning av hållningen till det revolutionära och socialistiska
motivet
För Fridsbudbäraren och Per-Magnus Elmblad är de revolutionära och socialistiska tendenserna
ett symptom på det religiösa förfall som den inre missionen har till uppgift att bekämpa. Kampen
gäller lika mycket filosofin och tänkesättet bakom revolutionsförsöken som den politiska oron.
I sammanhanget lyfter man fram den roll som Londons Stadsmission ansetts spela för att förhindra
revolution i staden.
I sin helhet har kapitlet ”Fridsbudbäraren och Per-Magnus Elmblads hållning till andra
än väckelsereligiösa motiv till social förändring” visat, att den inre missionens representanter
gjorde en både ideologisk och teologisk positionering gentemot andra än väckelsereligiösa
motiv till social förändring. Den inre missionen hade med sitt sociala hjälparbete politiska
ambitioner, vilka kopplades till motivet om folkets och kyrkans andliga förnyelse. Idéströmningar
som filantropin, liberalismen och socialismen med sina ”förnuftiga” eller filosofiska grunder
uppfattades som yttringar av det religiösa förfallet. Det är min analys att den inre missionens
företrädare omfattade en politiskt konservativ ideologi som hade en teologisk legitimering i den
väckelsereligiösa kristendomstolkningen.
Den inre missionens sociala engagemang stod inte oemotsagt. Framför allt mötte det
motstånd från det liberala Aftonbladet. I en artikelserie under namnet ”Hvad må man tänka om
’den inre missionen’?” går Aftonbladet till angrepp mot densamma.
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AFTONBLADETS KRITIK AV DEN INRE MISSIONEN

Som framgått av avsnittet 3.3 förelåg en ideologisk klyfta mellan den inre missionens företrädare
och liberalerna, representerade av Aftonbladet. Den inre missionens politiskt-konservativa
hållning hade sin utgångspunkt i en luthersk samhällslära, vilken inte ansågs förenlig med
liberala reformsträvanden. Fridsbudbäraren och Per-Magnus Elmblads samhällssyn innebar
att den rådande samhällsordningen var i enlighet med Guds skapelseordning. Det centrala i
det kristna livet ansågs vara den personliga gudsrelationen, som i sin tur betraktades som
oberoende av yttre ordningar. En förändring av rådande politiska och sociala strukturer var ur
detta perspektiv varken angelägen eller önskvärd, utan reformiver och upprorsförsök tolkades
som ett ifrågasättande av Guds skapelseordning.201
I frågan om samhällsordningens legitimitet låg den ideologiska konflikten mellan liberaler
och den inre missionen i öppen dager. En annan central konfliktpunkt gällde synen på
statskyrkans roll. ”Inre missionens” förhållande till statskyrkan var komplicerat. Dess företrädare
ville förändra kyrkan bl.a. genom ett utvidgat lekmannainflytandet och friare gudstjänstformer
men begränsades på dessa punkter av rådande religionslagstiftning. Från Aftonbladets sida
försvarade man religionslagstiftningen och såg det som angeläget att statskyrkan upprätthöll
boskillnad gentemot den inre missionen.202 Den väckelsereligiösa kristendomstolkning, som
inre missionen företrädde, menade man, var inte förenlig med statskyrkans lära när det gällde
synen på sakramentens status, lekmannaaktivitet och fria gudstjänstformer. Från liberalt håll
tog man alltså i denna fråga ställning för statskyrkans överhöghet och teologiska
legitimitetsanspråk.
Spänningen mellan inre missionen och de politiska liberalerna i Stockholm blev uppenbar
när Sällskapet för Inre Mission sökte offentlig sanktion för sina stadgar. I en artikelserie under
namnet ”Hvad må man tänka om ’den inre missionen’?” gick Aftonbladet till angrepp mot
föreningen.
Författare till artiklarna, som präglas av både religiös och politisk analys, var Carl Jonas
Love Almqvist.203 Almqvist var liberalernas språkrör med en fot i romantiken, och han var
sannolikt väl rustad att kritisera den inre missionen. I det följande redogörs närmare för hur
Almqvist/Aftonbladet argumenterar när man avfärdar en sanktion av inre missionssällskapets
stadgar.

Argumentationen
Den tes Aftonbladet driver är att inre missionen under täckmantel av att vilja bedriva själavård
bland vinddrivna i huvdstaden i själva verket befrämjar två dolda intressegruppers motiv. Den
ena av dessa grupper är Stockholms ”läsare”, som enligt Aftonbladet vill förändra Svenska
kyrkan inifrån genom att utöka lekmannainflytande och fria gudstjänstformer. Den andra gruppen
är de konservativa makthavare, som enligt Aftonbladet oroas av tidens upprorstendenser och
reformkrav och som i den inre missionen ser en möjlighet att vända massornas uppmärksamhet
från de politiska frågorna. Ett statligt erkännande av inre missionssällskapets stadgar, menar
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Aftonbladet, skulle innebära ett erkännande av dessa ”dolda strävanden”, och det framställs
som en angelägen uppgift att kasta ljus över de verkliga förhållandena:
För hela detta dubbla ändamål [att förändra kyrkan och att vilseleda proletariatet] skapades den inre
missionen. Något annat hvarken är den eller blir den. Det förtjenar då, såsom vi tro, att upplösa detta
amalgam i sina begge reella beståndsdelar, för att ej missledas genom ett namn, som i mångas öron torde
låta ganska vackert. Med ett ord: det förtjenar, från de bildades sida, att se hvad läsarne verkligen hafva i
sigte med civilisationen; och, från de s. k. lägre folkklassernas sida, att se hvad de högre hrr politici hafva
i sigte mot dem.204

Aftonbladet argumenterar så för att konsolideringen av ett inre missionssällskapinremissionssällskap
med strävan efter statlig sanktion av stadgarna är ett uttryck för en ”ohelig allians” mellan
”läsare” och konservativa krafter, en allians som döljs bakom känslomässigt laddad retorik:
Innehållets sak-tomhet skyles genom hundratals fintliga vändningar, pikanta anekdoter, historier om hvad
som händt, och icke händt, känsloutbrott, och vädjandet till allting, utom till ämnet sjelf, i sin grund.205

Predikanter som Wieselgren i Sverige och Wichern i Tyskland, menar Aftonbladet, karaktäriseras
av sin förmåga att dupera sina åhörare.
Uttrycksfulla utläggningar av den inre missionens sak är inte något som övertygar om att
den har ett vällovligt syfte. Snarare utgör de skäl till att förhålla sig misstänksam. Dessutom har
inre missionens företrädare, menar Aftonbladet, inte visat sina sociala ambitioner i handling,
utan i stället för att agera socialt har man odlat sina relationer med maktens företrädare. 206
Angående Peter Wieselgrens och Peter Fjellstedts besök i Stockholm skriver man:
De predikanter, som här nyligen gifvit gästroller, hafva också ej företett det ringaste bekymmer om de der
»utbördingarne» [de många från landsorten inflyttade]: de hafva alls icke besökt stadens dalkarlar, kullor,
sjuka matroser, stackare på härbergen eller sjömanshusen, vilsekomna barn o.s.v.: åtminstone hafva de ej
gjort det företrädesvis, såsom deras mission skulle vara. Men väl har man sett dem med nit och id uppvakta
de förnäme, gästa hos de förmögne, inställa sig hos alla som ej behöfva dem, och framför allt predika för
alldeles samma folk som, dem förutan, skulle hafva hört Guds ord i alla fall och från samma predikstolar.207

Aftonbladet känner till att det skett överläggningar mellan inre missionen och kungahuset. Det
antagonistiska förhållandet mellan social-liberaler och väckelsen, när det gäller synen på de
sociala problemens orsak och åtgärdande, tydliggörs när man raljerar med den inre missionens
engagemang för ”dalkarlar, kullor, sjuka matroser, stackare på härbergen eller sjömanshusen,
vilsekomna barn o. s. v. ” och ställer det mot att de aktiva i själva verket ägnat sig åt ”uppvaktningar”
av de förmögna.
Man hävdar också att den förkunnelse som utgår från den inre missionen riktas mot den
egna inre kretsen.
Aftonbladets hållning till den inre missionen kan formuleras i följande huvudtes:
Bakom inremissionssällskapet döljer sig ”läsare” och politiskt-konservativa krafter
(Huvudtes)
Huvudtesen understödjs av två huvudargument:
1
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Läsarna vill verka fritt och bilda ”en kyrka i kyrkan”.

2

De konservativa krafterna vill motverka en liberal samhällsutveckling genom
att vända folkets uppmärksamhet från politik till religion.208

Argumentationen följer separata argumentlinjer från respektive huvudargument, vilket framgår
i den följande framställningen.
Läsarna vill verka fritt och bilda ”en kyrka i kyrkan (Huvudargument 1)
Genom bildandet av ett inremissionssällskap kringgår man religionslagstiftningen.
(Argument 1.1)
Utifrån gällande religionslagstiftning var lekmannaförkunnelse och fria gudstjänstformer
förbjudna. Men stadens ”läsare” använde dessa uttrycksformer, och de ville enligt Aftonbladet
upphöja dem till allmänt bruk. Verksamheten begränsades emellertid av religionslagstiftningen.
Ett statligt godkännande av sällskapets stadgar skulle innebära att man fick tillgång till kyrkor
och andra ”offentliga lokaler” och så på ett helt annat sätt än tidigare kunna verka fritt.
Aftonbladet skriver om ”läsarnes” position, deras:
[…] ställning är alltför inskränkt, alltför liten, den är blott passiv: läsarne vilja uppträda fullt aktivt. Det
förmå de icke såsom sektarier, d. v. s. som läsare: men under ett annat namn– och med stadgar, som
regeringen stadfästade, vunne de en gifven och säker plats, kunde utvidga sig, finge tala från alla behagliga
predikstolar, och hålla sammankomster när och var de ville, utan att befara ingrepp från myndigheternas
sida.209

Att bilda ett av regeringen godkänt sällskap är enligt Aftonbladet ett sätt att komma undan
gällande lagstiftning; att vidga sitt livsrum och att få möjlighet att sprida sina läror inom kyrkan.
Man har en från statskyrkan avvikande kristendomstolkning, som man vill göra till
norm inom statskyrkan (Argument 2.1)
Aftonbladet menar att inre missionen representerar en fanatisk kristendomstolkning, utifrån
vilken alla utom de egna sympatisörerna betraktas som hedningar.210 Den inre missionens
bärande idé är att det inte räcker att ”vara till namnet christen”, utan det krävs också personligt
engagemang utifrån väckelseidealet. Över detta ironiserar Aftonbladet och menar att om man
gick den ”inre missionen till mötes” på denna punkt, skulle man kunna konstatera att:
Ensamt christne äro hrr Jansson, Ziegert, Rosenius, Gyllenskiöld, Berger, Colliander, Wieselgren, Fjellstedt,
Estenberg, åtskilliga hufvudfruntimmer bland diakonissorna, ytterligare hrr Sparrman och Henschen i
Uppsala, grefve Creutz i Westerås […] och kanske ett par till […] Alla andra i Sverige, eller rättare sagdt
i verlden, äro hedningar.211

Inre missionens teologiska grundhållning framställs som sekteristisk.
Vidare anses den religiösa omsorg inre missionen säger sig omfatta vara diffus.212 När
dess företrädare förespråkar det angelägna i att värna om de till storstaden inflyttades andliga liv,
ställer Aftonbladet frågan: Hur? Inre missionsarbetarna, ”riks- eller reseadjunkterna”213,
behöver ju inte vara prästvigda och dessutom finns det inget som hindrar Stockholms invånare från
att bevista stadens kyrkor. Utifrån Aftonbladets perspektiv är statskyrkans religiösa omsorg
tillfyllest. Gentemot väckelsefromheten lyfter man fram ”ordet och sakramenten” som nödvändiga
och tillräckliga betingelser för frälsning och andlig omsorg. Man ifrågasätter hur och varför
dessa ”missionsarbetare” med eller utan prästvigning ska utöva andlig omsorg:
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Hvarest skola dessa herrar admittera sina »arma olyckliga» till nattvarden? Skall det ske hemma på deras
kamrar? Eller i någon apart missionskyrka, som sällskapet en dag torde uppbygga eller anskaffa för slikt
ändamål. I hvilket fall som helst står det icke till för dessa religiöse talare att meddela sakramenten
hvarken bättre eller mera legalt, än det, dem förutan, redan kan ske i hvilken befintlig kyrka och af hvilken
prest som helst. Religiösa råd, tröst vid sjuksängen, skrift, absolution […] allt förhåller sig enahanda. 214

Den inre missionen har inte mycket att bidra med när det gäller själavården i staden. Den
religiösa omsorg inre missionen säger sig omfatta är ett uttryck för en vilja att sprida en från statskyrkan
avvikande kristendomstolkning.215 Aftonbladet ställer mot väckelsekristendomens betoning av
personlig omvändelse ordets och sakramentens betydelse för frälsningen.
Att den inre missionen har en exklusiv syn på kristendomen och uppfattar kristna som
inte sympatiserar med väckelsereligiositeten som ”hedningar”, är i sig inget större problem, menar
Aftonbladet. Människor bör vara fria att ha olika uppfattningar i religiösa frågor. Problemet är att det
bakom inre missionens verksamhet finns en strävan att göra sig till övermyndighet över statskyrkan,
och förändra dess lära i grunden. Väckelsekristendomen skulle, menar man, genom ett
godkännande av de stadgar som lagts fram av inremissionssällskapet, vinna orättfärdig legitimitet:
Ty omöjligen kunna vi, från vår ståndpunkt som liberale, hafva någonting emot existensen af ett religiöst
sällskap, blott som en samling privatmän, tänkande, talande, skrifvande, tryckande, med ett ord handlande
inom gränsorna af allt det för enskildt folk tillåtliga. Sådant angår tanke- och tryckfriheten i allmänhet,
samt religionsfriheten i synnerhet, för hvilken vi alltid i vår mån sökt arbeta. Men till religionsfriheten hör
visserligen icke, att ett sällskap uppsättes till ”statsmakt” öfver andra, möjligen olika tänkande; göres till
statskyrka utöfver den statskyrka man redan har.216

Problemet för Aftonbladet är i första hand inte att den inre missionen har en annan teologisk
uppfattning än statskyrkan, utan problemet är att en kunglig sanktion av sällskapets stadgar
skulle möjliggöra en laglig verksamhet inom kyrkan, som syftar till dess teologiska förändring.
Det lutherska arvet, menar Aftonbladet, har den inre missionen en annan tolkning av än
statskyrkan. Kännetecknande för ”läsarne” är att de är bakåtsträvande när det gäller språkliga
förändringar av bibel, psalmbok och handbok men också i fråga om förändringar av teologin.
Om ”inre missionen i Tyskland” skriver man:
De theologiska utvecklingar, vare sig i dogmerna eller i exegesen, som företett sig efter Luther, är alltsammans
för dem ett Gräuel, en hæresi, ett orenligt parasitväsende i kyrkan, som måste bortrensas. För dem är
neologin alltför litet att fördöma; våra dagars sjelfva orthodoxi är för dem ett neologiskt otyg. Sträfvandet
att återföra kyrkan till «AltLuthertum« hvilket utgör den inre missionens mål i Tyskland, är alldeles
detsamma i Sverige.217

Inlägget framställer inre missionen som en bakåtsträvande rörelse, som vill återföra kyrkan till
”AltLuthertum” och som menar att förändringar som skett i kyrkan efter Luther inte kan
accepteras.
Det ena av de dolda syften som Aftonbladet menade låg bakom ett inremissionssällskap,
var sålunda att ”läsarne” ville göra sig till ”statsmakt” över statskyrkan och därmed få till
stånd de teologiska förändringar man eftersträvade. Det andra syftet handlade om att de politisktkonservativa krafterna i samhället i en inre missionsverksamhet såg en möjlighet att avleda
folkets intresse från politik, mot religion. I det följande redogörs för de argument, som stödjer
huvudargument 2.
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De konservativa krafterna vill motverka en liberal samhällsutveckling genom att
vända folkets uppmärksamhet från politik, till religion (Huvudargument 2)
De konservativa krafterna gör allt för att stävja folkmedvetenheten (Argument 1.2)
Tendensen i tiden att kräva rättigheter och förändring av samhällsordningen bemöter de politiskt
konservativa krafterna med inre missionens hjälp:
Det hos de lägre folkklasserna väckta sträfvandet att medelst en utvidgad politisk myndighet i samhället
vinna förbättrad ställning, vid de andra klassernas sida, har en tid injagat stor förskräckelse i vissa läger.
Ett af medlen att afvända stormen såg man i läseriet, och räckte det derföre en benägen hand.Så mognade
tanken att af läsaremissionen bilda ett formligt och slutet sällskap, omhuldadt af mäktiga personer inom
sjelfva de högre klasserna, och försett med stadgar, sanktionerade om möjligt, af regeringen.218

Utifrån Aftonbladets kritik framstår det som att det politiska momentet i detta syfte i första hand
inte härrör från ”läsarne” själva utan har sin rot bland konservativa politiker, som sett att denna
typ av religiös verksamhet kan utnyttjas i politiska syften:
Under denna kåpa vill man smyga sig på arbetarklasserna, taga deras överblivna tid och tankekraft i
anspråk för ändamålslöst grubbel i ämnen och över saker, som ofta ligger utom det för salighetsläran
behövliga, men upplöser förnuftet och försvagar omdömet, genom hvilken åtgärd, såsom man hoppas, folket
skall ledas ifrån tankarne på förbättrandet av sin samhällsställning. 219

Inre missionens verksamhet beskrivs av Aftonbladet som ett medel som konservativa krafter
utnyttjar för att föra folket bakom ljuset och låta det förlora sig i ”änsmålslöst grubbel” i stället
för att försöka förbättra sin situation.
Icke teologiskt medvetna ämbetsmän har sällat sig till den inre missionen
(Argument 2. 2)
Aftonbladet pekar på att till inre missionen sällade sig statsämbetsmän, som ”väl icke egentligen
[är] att kalla theologer; men som de synas dock ingenting hafva emot att låta theologien brukas
till statsnyttiga ändamål.”220
Man ifrågasätter det religiösa motivet hos ett antal av den inre missionens företrädare och
hävdar att det råder en ohelig allians mellan politiker och religiösa reformivrare.221 Denna
allians bygger på att ”läsarne” i utbyte mot att de avleder folkets uppmärksamhet från politiken
får lagliga möjligheter att predika fritt och samlas till gudstjänst.222

Sammanfattning av Aftonbladets kritik av den inre missionen
Aftonbladet ser i den inre missionens verksamhet en kombination av politiskt konservativa krafter
och religiös sekterism.
Man vänder sig emot en statlig sanktion av sällskapets stadgar, emedan en sådan skulle
möjliggöra för den inre missionen att förändra statskyrkan inifrån. En sådan sanktion skulle
göra det möjligt att utöva ett fritt gudstjänstliv utifrån troendeförsamlingsprincipen, och den
skulle tillmäta lekmannaverksamhet en högre teologisk status än den nu hade. På sikt skulle
detta, enligt Aftonbladet, underminera kyrkans objektivitet som institution och teologisk
normsättare. Var och en har, menar man, rätt att hysa avvikande uppfattningar om statskyrkans
roll, men det vore olyckligt om sådana uppfattningar genom statlig sanktion gavs auktoritet
över kyrkan själv.
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Min analys är att Aftonbladet i sin analys av inre missionens ambitioner delvis har träffat rätt.
Den inre missionen ville förändra kyrkan inifrån, bl.a. med hänseende till lekmannainflytande
och fria gudstjänstformer. Ett statligt sanktionerat sällskap ansågs som framgått befrämja denna
möjlighet. Men inre missionens politiska dimension menar jag att Aftonbladet i hög grad bortser
ifrån. Jag menar att den politiska konservatismen kan ses mot bakgrund av teologin, och att
beskrivningen av samarbetet med de konservativa makthavarna som ”byteshandel” därför inte
är helt korrekt, även om man samarbetade med personer som inte tillhörde ”de väckta”. För
den inre missionens sida handlade det dock om teologi och strategi.
I de föregående kapitlen har jag redogjort för den inre missionens förhållningssätt till
andra än väckelsereligiösa motiv till social förändring liksom för Aftonbladets kritik av den inre
missionen. Resonemangen har till stor del förts på en principiell nivå. I det följande redogörs
för hur Fridsbudbäraren motiverar en initiering av social hjälpverksamhet, vilka specifika
verksamheter som anses angelägna och varför.
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SOCIAL VERKSAMHET SOM INRE MISSIONEN
BEDÖMER ANGELÄGEN

I detta kapitel redogörs för vilka specifika sociala verksamheter Fridsbudbäraren bedömer som
angelägna, och hur man motiverar en initiering av desamma.

Undervisning
I det andliga förbättringsarbetet för folkets förnyelse är barnen viktiga. Deras sinnelag avgör
framtiden.223 Så tidigt som möjligt i livet bör barnen ges förutsättningar för att upprätta ett
personligt förhållande till Kristus.224 Det är viktigt att barn, var de än befinner sig, är omgivna
av vuxna som är sant kristna. Det mest naturliga anses vara att det är föräldrar som för
kristendomen vidare till sina barn. Man framhåller också att när föräldrar undervisar sina barn
gör de samtidigt kristendomen levande för sig själva. Har föräldrarna inte denna förmåga, eller
tillhör de ”de döda” kristna, bör skolan fungera som garant för en levande kristendomsundervisning.225
Att undervisning inte har folkbildning eller världslig kunskap som mål är ett återkommande
tema i materialet.
När det gäller kristendomsundervisningen betonar man att barnen inte bara ska lära sig
katekesen eller tillägna sig kunskaper om den kristna historien, utan läraren ska personifiera
kristendomen och därmed föra den vidare till barnen.
Man är kritisk till kyrkans konfirmationsundervisning och menar att denna inriktas alltför
mycket på utantilläsning och tillägnande av en formell kristendom.226 Följande inlägg riktar sig
mot konfirmationsundervisningen men speglar också en återhållsam attityd till det framväxande
folkbildningsidealet:
När nu denna undervisning, som skulle wara sjelfwa kärnan, hwilken helgar och förädlar all annan
underwisning, behandlas så utan all aktning; men deremot skolunderwisningen i det werldsliga sker med så
mycken flit och omsorg - hwem må då undra, att herremännen blifwa andliga proletärer, med en hög tanka
om sig sjelfwe -sitt eget jag och allt werldsligt, samt ett lätt rof för atheism och fritänkeri? Händer det nu
att folkunderwisningen blifwer sådan, att de religiösa derwid behandlas utan hjerta, så skall det andeliga
proletariatet snart lägga hela folket under sitt wälde.227

Citatet visar att man hade en avvaktande attityd till folkbildningsidealet. ”Folkunderwisning”
på annan än sant kristen grund underbygger, menar man, det andliga proletariatets utbredning.
I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att med sant kristen menas ”väckt” kristen.
Bildning utan sant kristlig grund beskrivs som fåfänglig:
Men denna bildningens öfwermakt kan icke uppwexa på någon annan grund än den en gång och för alltid
laggda, hwilken är Jesus Christus. Det är denna fasta hörnesten, som byggningsmännerna, hwilka laggt
hand wid arbetet i skolan, i hemmet, i samhället, icke sällan förbisett, förgätande den sanningen, att om
”Herren icke bygger huset, så arbeta de fåfängt som deruppå bygga”.228
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Ovanstående citat, som är hämtat från Pedagogiska Föreningens årsfest 1849 och publicerat i
Fridsbudbäraren, vittnar om hur man värnar och slår vakt om sann kristendom i en tid som
präglas av liberalt förändrings- och reformarbete.
En magister Lundbergson citeras i Fridsbudbäraren. Han säger att han för sin del ”till
underwisning få emottaga helt rätt och slätt okunniga barn framför dem som wore slängda i
Tyska, Franska, Latin, sjelfbefläckelse och inbilskhet”.229 Samme Lundbergson beskriver på
följande poetiska sätt den pedagogiska skillnaden mellan sant kristen och annan typ av
undervisning:
Det fattas icke psalmbok, icke instrument, icke röst, icke undervisning. Psalmboken är perlsmyckad,
instrumentet är godt, rösten klar och wälljudande, underwisning är inhemtad af de yppersta läromästare.
Hwad fattas? Det är tonen som fattas, […].

Den ”ton” som fattas är den andliga kvalitet vilken anses kunna förmedlas endast av en sant
kristen röst. Citatet visar att det väckelsereligiösa perspektivet har pedagogiska implikationer;
sann kristendom förmedlas till barn av sant kristna lärare. Lärarens överordnade uppgift är att
genom sin person göra kristendomen levande. Det är intressant att notera hur relationen mellan
lärare och elev ställs i centrum. Detta är en tanke som har paralleller i den moderna pedagogiska
debatten.230
I den pedagogiska uppgiften att värna om det uppväxande släktets andliga väl anses
kvinnliga lärarinnor från bondeklassen ha en outnyttjad funktion att fylla. Från Kärda församlings
fattigförenings årsmöte 1848 citerar Fridsbudbäraren följande:
Folkscholelärare hafwa wi nu i mängd, men Folkscholelärarinnor inga.[…] En sådan christlig werksamhetsgren
borde ingenstädes i ett christligt land saknas. Jag ser en mängd bondflickor, yngre och äldre, som hafwa en
stor skicklighet, att spinna och wäfwa, som utmärka sig genom sedlighet, genom Christendomskunskap,
andlig sång, snygghet, ordning, samwetsgrannhet, och dock hafwa efter min öfwertygelse en skef riktning
och äro på en afwäg. De draga sig undan samhällslifwet, finna behag i deras egen isolerade werksamhet,
som dock ensamt gagnar dem sjelfwa.[…] Just dessa personer, om de blefwo fria från sina skefwa åsigter
och hos dem inplanterades öfwertygelse derom, att de måste lemna sin ensamhetschristendom, så kunde
desse mycket wäl bildas till Folkscholelärarinnor eller till barnlärarinnor och barnsköterskor i privata och
obemedlade hus. Då woro de verkliga nyttiga medlemmar och hade låtit sig lega i Herrans wingård.231

Citatet visar att arbetet som lärarinna betraktas som ett led i det utåtriktade evangeliserande
arbetet. I stället för att dra sig undan samhällslivet bör kvinnor delta i det. Nyttoaspekten
betonas. Att uppfattningen om kvinnans roll i den inre missionen hade internationell förankring,
framgår av stadgarna för Diakonissanstalten i Strasbourg, som publicerades i Fridsbudbäraren:
”Diakonisshuset i Strasbourg erbjuder medel åt de Herrans lärjunginnor, som söka tillfälle att äfwen
utwertes wisa sig tacksamma för den som förlossat deras själ, att utbilda sig, efter hwars och ens fallenhet,
antingen till lärarinnor i Småbarnsskolor och lägre Borgarskolor, eller till sjuksköterskor i enskilda hus och
offentliga helsoanstalter, eller till wårdarinnor (auffcherinnen) och besökerskor i fängelser,
räddningsanstalter och andra inrättningar, der angeläget är att en öm och framför allt sannt christlig wård
finnes.232

Det som framhålles i samband med utbildningen av kvinnor till lärarinnor och omvårdande
funktioner är behovet av sant kristlig omsorg. Det är inte kvinnornas egna eller yttre materiella
behov som står i centrum, utan det andliga behov som man menar finns i samhället.
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Det är min analys att befrämjande av undervisning liksom uppmuntran av ”sant kristna kvinnor”
att arbeta som lärarinnor bör ses mot bakgrund av det väckelsereligiösa perspektivet. Den
pedagogiska uppgiften liksom genusaspekten kopplas direkt till inremissionsuppgiften.
Folkskolan liksom lärarinnor är medel till befrämjande av barn och ungdoms ”sanna
Gudsfruktan”.

Räddningsarbete och fångvård
I det som benämns räddningsarbete ingår förebyggande uppfostringsarbete mot kriminalitet,
men även vård av fångar och frigivna fångar ses som ett led i räddningsarbetet.233 Grundmotivet
är detsamma som för undervisningen, att rädda själar.234 Ökningen av antalet fångar i landets
fängelser tolkas som ett tecken på ogudaktighet och förfall.235
Förebyggande uppfostringsarbete kräver till skillnad från reguljär undervisning, menar
man, att de ”fördärvade” avskiljs ifrån den ”onda” omgivning i vilken de befinner sig. Dagligen
behöver de omges av sann, kärleksfull undervisning förmedlad av sant kristna. Här, liksom när
det gäller undervisningen, betonas relationens betydelse för arbetet. Bl.a. hänvisas till das
Rauhe Haus i Hamburg.236 Viljan att rädda barn och ungdom innebär också en strävan efter att
nå och omvända föräldrarna ”emedan all werksamhet för folkets framgång endast är halv om
den endast omfattar barnen och ej tillika deras sjunkna föräldrar”.237
De fängslades behov av Guds ord betonas. ”Till den inre missionens område höra äfwen
förbrytarne”.238 Exempel ges på grova brottslingar, som blivit omvända på stupstocken med
sensmoralen att det aldrig är för sent att bli omvänd. Det encellssystem som införts i fängelserna
beskrivs som en förbättring, men man erinrar om att ”förtappade fångars förbättring kan endast
grundas på Christi ande allena”.239 Fridsbudbäraren citerar ett tal hållet av kyrkoherde Rothlieb
på Skyddsföreningens årsmöte:
Det behöfwes wäl knappast bewisas, att blott den, som betraktar både eländet och brottet ifrån en christlig
ståndpunkt, kan komma till en riktig insigt i bådadera, att derjemte blott den rätt kan bygga andras både inre
och yttre förbättring på Evangelium, som sjelf känner och älskar detsamma, likasom denna ensam stödd och
understödd av Guds kraft, kan werka wälgörande inom nödens hem, i det brottsliga men waknade samwetets
enrum och wid sidan af den återupprättade, som ännu går med stapplande steg på bättringens wäg. Likasom
all sann menniskokärlek hwilar på kärleken till Gud, så äfwen i denna riktning, derom wittnar alla likadana
föreningars erfarenhet och den bön, hwilken i denna stund ställs till eder, som hittintills icke deltagit i
detta, af tidsomständigheterna allwarligt fordrade, af oss i swaghet begynnta kärlekswerk, den bön: Kommen
och hjelpen oss att i Guds namn, till hans ära och brödernas sanna wälfärd skydda dem, som ännu stå, dock
omgifna af frestelser, och att upprätta dem som fallit; kommen, ty motståndet är mäktigt och stort, förenade
krafter, förenad kärlek, hwar enskilds werksamhet, inpassad i det allmänna sträfwandet, behöfwes på det att
Sweriges gamla folk må frälsas från den inbrytande hedendomens faror och fasor, på det alla må warda fria,
christligen fria och wälsignade af honom, som skall gifwa segerkraften till allt ädelt sträfwande! Kommen,
ty arbetsfältet är stort, men Guds kraft och hans nådelön äro ännu större; den warde med oss alla!240

Citatet visar att kriminalitetens orsak anses vara synden, och att vägen till dess upphävande
anses vara frälsning. Den individuella omsorgen betonas: det är endast ”sannt christligt sinnade
personer” som kan hjälpa en kriminell till bättring. Här finns en parallell till undervisningsarbetet
och övrigt räddningsarbete. Uppfattningen är att frälsningen sprids från person till person genom
personlig relation med sant kristna.
Liksom för undervisning anses kvinnor ha goda förutsättningar för människoräddande
arbete. Wichern lyfter i en översättning i Fridsbudbäraren fram Elisabeth Frys arbete med
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fångar i London som ett exempel på att kvinnan har en viktig (och offentlig) roll i det inre
missionsarbetet:
I rikt mått har Christi kärlek, såsom en ymnig källåder uppswällt ur dessa och andra fromma qwinnohjertan.
E. Fry har i Newgate begynnt en ny werld ibland fångarne, till hwilka ehuru de wore fjättrade, fångwaktaren
icke wågade sig, utan wapen. En ny kärlekens Påska för fångarna har utgått från henne och utbredt sig som
en lifström öfwer England, Frankrike, Schweiz, Italien, Ryssland, och nu äfwen öfwer wårt fädernesland.241

I citatet beskrivs kvinnors insatser i räddningsarbetet som en expanderande rörelse, vilket var
en riktig iakttagelse. I Stockholm var t.ex., som tidigare nämnts, ”Fruntimmerssällskapet för
fångars förbättring” verksamt.
Sammanfattningsvis kan sägas att räddningsarbete, i vilket kvinnor fick en betydande
roll, betraktas som en central del av den inre missionen. Brottslighet och kriminalitet uppfattades
som tecken på tidens förfall. Botemedlet till detta förfall var frälsning, vilken ansågs kunna
förmedlas genom personlig relation med sant kristna.

Sjukvård
Sjukvården var vid denna tid inte utvecklad och ”sjukvakterskorna” vid de få befintliga
sjukhusen i Stockholm förknippades med prostitution och brännvinsmissbruk.
Motivet för att bedriva sjukvård har inte samma tydliga social-etiska syftning som de
övriga hjälpverksamheterna. Här står den individuella själen i fokus:
Huru högt äro icke en christlig sjukwård af behofwet påkallad? Det händer nu icke sällan att sjuksängen blir
omgifwen af de mest werldsligt sinnade uppwaktare, som med sqwallerberättelser om dagens nyheter, eller
annat fåfänglighetstal, söka fördrifwa de timmar, hwilka Herren tyckes dertill serskilt bestämt att ”taga
själar afsides”, för att i deras hjertan inlägga helsosamma påminnelser om nödwändigheten och
skyndsamheten af den saliga förändring, hwarförutan ingen får se Guds rike. —Icke så, wi hoppas det, äldre
fruntimmer finnas, serdeles i hufwudstaden, som af kärlek till deras Återlösare och medåterlösta skulle
wilja åtaga sig ett sannt christligt Diakonisskall. Wi uppmana en hwar att betänka hwad i wårt land för
denna sak kan och bör göras, till befrämjande af denna del utaf den inre missionen.242

Sjuka behöver omges av kristna människor, eftersom deras själar svävar i en särskild fara. I
citatet framträder den för tiden inte ovanliga föreställningen att Gud ”kallar” genom sjukdom
för att ge möjlighet till upprättande av gudsrelationen. Utifrån väckelseperspektivet är det
angeläget att den sjuke är omgiven av kristna människor och att hennes ”oförgängliga” väl
under sjukdomsperioden får stå i fokus. ”Der nöden är störst, der bör hjelpen komma först, och
hwar är denna nöd större, än där menniskans lif är i fara för tid och ewighet?”243
Det är aldrig för sent för omvändelse. Fridsbudbäraren rapporterar från diakonissanstalten
i Kaiserswerth om hur sjuka blivit omvända på dödsbädden:
Då hans sista stund nalkades, frågade sköterskan honom, hwad han nu hade att gifwa sin Frälsare. — Synd!
synd! synd! ropade han med döende läppar. Men hans ansigte förklarades i tron på Christus, syndares
frälsare, i hwars kärleksarmar han nu tillitsfullt hade kastat sig och utur hwilka ingen skulle rycka honom,
och så afsomnade han i salig frid.244

Citatet visar hur viktigt man ansåg det vara att individen blev omvänd. Motivet att omvända
själar var centralt för sjukvården. Även om sjukdomen inte var dödlig, betraktades
sjukdomsperioden som en tid då Gud söker själen.245 Den lekamliga vården syftar till att ge
förutsättningar för upprättandet av en personlig gudsrelation.
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Ytterligare en anledning till sjuksängens lämplighet för evangelisation anges vara att de
människor som samlats runt den sjuke där blir tillgängliga för Guds ord.246
Sjukvården grundar sig i en omsorg om nästans själ. I detta inre missionsarbete har
kvinnor utifrån sina naturliga förutsättningar en viktig uppgift att fylla. Att biträda vid sjuksängen
ansågs vara en uppgift för ”sant christliga” kvinnor.247

Diakonissanstalter
Instiftandet av en diakonissanstalt sågs som en utlöpare av arbetet för inre mission.248
Diakonissanstalten ansågs kunna befrämja ett dubbelt syfte, dels att rädda själar genom sjukvård,
undervisning, räddningsarbete etc. och dels att utbilda kvinnor till denna uppgift. Diakonissanstalten
i Strasbourg och Kaiserswerth står som mönsterbildande exempel. Den första verksamhetsgrenen
i Stockholm blev sjukvård, men man planerade från början utveckling inom andra områden.
Fridsbudbäraren uppvisar en bredd av önskade insatser på det sociala området. Det sociala
ansvarstagandet beskrivs som en ursprunglig och central kristlig gärning. Socialt hjälparbete
riktat mot nästans själ hade en central roll i den inre missionen. I detta socio-religiösa sammanhang
fick kvinnor en offentlig roll.
Det är min analys att det undervisande, vårdande och sjukvårdande arbete som förespråkas
av Fridsbudbäraren betraktas som en motkraft till synden på individuell, samhällelig och kyrklig
nivå. Människans grundläggande behov tolkas i termer av frälsning, och på sikt åsyftas en
andlig förbättring av samhälle och kyrka. En renodlad barmhärtighetstanke, där nöden som
sådan är ett motiv för den sociala insatsen, saknas i materialet. Social ansträngning från samhälle,
kyrka eller filantropi betraktas som fåfänglig, om sann kristendom saknas. Därför är det också
nödvändigt att det är sant kristna människor som utför det sociala hjälparbetet.
Den sociala situationen ansågs vara avhängig den andliga, varför hjälparbetet betraktades
som en i grunden kyrklig uppgift. I det följande redogörs närmare för hur man från den inre
missionens sida argumenterar för att det sociala ansvaret ligger i kyrkans uppdrag.
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INRE MISSIONENS ARGUMENT FÖR KYRKANS
SOCIALA ANSVAR

Den inre missionen såg alltså den politiska instabiliteten och den sociala nöden som yttringar
av religiöst förfall. Samhällsproblemen skulle lösas med andliga medel. Ett exempel på en
sådan åtgärd mot den ”inbrytande hedendomen” var socialt hjälparbete utfört av sant kristna.
Här hade lekmän en viktig uppgift att fylla.
När Elmblad och Fridsbudbäraren argumenterar för att ansvaret för förbättring av den
sociala situationen i samhället vilar på kyrkan, kan följande huvudtes urskiljas:
Bara kyrkan äger medel att upphäva den andliga fattigdom, som är orsaken till
rådande politiska och sociala situation (Huvudtes)
Som stöd för denna huvudtes argumenterar man på följande sätt:
Kyrkan företräder sanningen i kampen mot de mörka makterna (Argument 1)
Den inre missionen såg samhället och kyrkan befinna sig i religiöst förfall. Pauperism,
folkresningar, kapitalism, filantropiska förbättringsambitioner, liberalteologi och politisk liberalism
var fenomen som härleddes till förfallet. Fridsbudbäraren beskriver utifrån denna horisont
kyrkans uppgift på följande sätt:
Det är nödwändigt att kyrkan samlar och anwänder alla sina krafter, icke blott ordentliga utan och
utomordentliga, hwilka kunna stå henne till buds, till en innerlig samwerkan emot de mörka makter, som
hota att undergräfwa dess bestånd. Det är nödigt, att under det otron, ondskan och gudlösheten ohejdat
nästan dagligen bryta sig nya wägar, man å andra sidan icke heller skyr för att öppet höja Christi fana och
bekänna hans namn inför menniskorna, […].249

Fridsbudbäraren har ett dualistiskt perspektiv. Kyrkan representerar sanningen i kampen mot
”de mörka makterna”. Kampen pågår överallt, och den som inte insett att samhällsproblemen
har sin orsak i det religiösa förfallet kommer inte att kunna ”förbättra” samhällstillståndet.
Förbättringsambitioner som bygger på annan än sant kristen grund avfärdas. Endast den som
ser att synden är de sociala problemens orsak kommer att kunna upphäva dess verkningar:
Tidens lära är denna: Folkets läge måste förbättras. Kyrkans lära måste wara: Folkets inre måste förbättras.
Dess reformation måste ytterst wara bättring, icke blott förbättring. Tiden will deremot förbättring, men
alldeles icke bättring. Och hwad will den förbättra? Icke sinnet, icke hjertat-, det är godt förut; utan läget,
de yttre omständigheterna. Att det yttre förderfwet har en inre rot och källa, icke inom andra, utan inom den
lidande sjelf, derom will tiden intet weta. Den will twätta gulsoten ur slägtets ansikte med watten.[…] Och
Kyrkans mission, den inre missionen, är att wisa hwad detta är och gifwa den som behöfwer hwad honom
fattas.250
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I citatet likställs kyrkans mission med den inre missionens. Det är tydligt att uppdraget att
verka mot synden betraktades som ett kyrkligt uppdrag. Fridsbudbäraren och Per-Magnus
Elmblad hade en kyrkokritisk hållning men ifrågasatte aldrig kyrkan som frälsningsförmedlande
institution. Kritiken gällde hur den frälsningsförmedlande uppgiften förvaltades.
Ett argument som ligger nära argumentet om att kyrkan i kampen mot ondskan företräder
sanningen är att det ligger i kyrkans uppdrag att genomsyra samhället med frälsning. Detta
argument tas upp i det följande.
Kyrkans uppdrag är att genomsyra samhället med frälsning (Argument 2)
När man från inre missionens sida talar om frälsning, gör man det utifrån ett väckelsereligiöst
perspektiv. Den frälsning som åsyftas är en ”levande”, upplevd och verkande frälsning. Under
rubriken ”Är ett Christnadt och ett Christligt folk detsamma?” positionerar sig Fridsbudbäraren
gentemot ett objektivt sakramentstänkande:
Att Swenska folket, liksom Europas fleste folkslag, är ett Christnat folk, weta wi alla. Blir fråga om
Christligheten (Christ-lik-heten), inser en hwar att ej samma omdöme om de tusendetal, som hållas i bland
och bojor, rättwisligen kan fällas, som det de, åtnjuta full medborgarrätt, lära göra anspråk på för sig sjelfwa.
Utan att tro frågan om Christlighet eller icke Christ-likhet kan afgöras efter fånglistor, bedja wi läsaren
akta på ett owärderligt medgifwande, att Christlighet ej är en oundwiklig följd af barnets dop, samt innanoch utanläsning af sin kateches; ty betyg å dessa erforderligheter lära fångar icke på långt när alltid fastna.
Hade Christendomen bestått i sådant allena, som af menniskobud kan åstadkommas, så hade sättet att
omwända med swärdet i ena och dopskålen i andra handen aldrig kunnat anses som annat än den högsta
menniskokärlek; der man lärt, att saligheten låg inom och osaligheten utom Christendomens gränser.
Antager man deremot att Christendomen är ett Guds werk, som af menniskor kan befordras eller förhindras,
men ej werkas, så ligger klart att der menniskan gjort hwad hon förmått, nämligen döpa och lära-, hwilket
blef hennes oeftergifliga mission, der kan Guds werk ha vunnit fullbordan, men der kan det ock ha blifwit
förhindrat eller förstört.
[…] Om de, som anse alla Christliga, blott de i yttre måtto uppfyllt kyrkans kraf, skulle finna ett
sakramentsskändande i twiflet på dopbewisets bewis på Christlighet (Christ-lik-het), så få wi underkasta
oss det; men sanning blir sanning bränd eller tänd. 251

Fridsbudbäraren företräder en väckelsereligiös syn på frälsningen utifrån vilken frälsning, utöver
mottagande av kyrkans sakrament, kräver personlig avgörelse. I konsekvens härmed har man
en bred förståelse av förkunnelsebegreppet. Kristus anses närvarande, inte bara i ord och i
sakrament, utan också i det personliga livet och i den personliga handlingen. Den som genomsyras
av Kristus kommer med nödvändighet att genom kärleksfulla handlingar i förhållandet till nästan
uppenbara honom. Denna handlingens förkunnelse är också kyrkans, menar Fridsbudbäraren:
Den räddande, sannt christliga kärleken måste wara det werktyg, hwarmed hon bewisar tron wara en
sanning. Denna glödande kärlek bör låga i kyrkan, såsom en klar Guds fackla, hwilken tillkännagifwer, att
Christus lefwer uti henne. Liksom Christus uppenbarar sig i lefwande Guds ord, så måste hon ock uppenbara
sig i Guds gerningar, och den högsta, renaste, mest kyrkliga af dessa gerningar är den räddande kärleken.252

Den ”räddande kärleken”, omsorgen om nästans själ, är ett tecken på att Kristus är närvarande.
Den ”räddande kärleken” är en konsekvens av frälsningen. När synden griper omkring sig är
det kyrkans uppgift att förkunna kristendomen i levande, kärleksfull gärning.253
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Som det ser ut nu, menar man, fokuserar kyrkan alltför mycket på ”yttre” åtgärder. Detta gäller
inte minst förhållningssättet till de sociala problemen. Kyrkan, menar man, förbiser i alltför hög
grad den andliga nöd som är den yttre nödens orsak:
Sann Gudsfruktan är betinget för ett folks sanna wäl. Det är härifrån folkets sanna reformation måste utgå.
Huru är nu förhållandet i wårt land i detta awseende? Man swarar oss: ”Kyrkan har ställt sig på de mäktigas
sida, hon känner icke, åtminstonne deltar icke som sig borde i de armas nöd; eländets son har icke mera uti
henne en trogen ”och wårdande moder”. Denna beskyllning kan beklagligen icke fullt nekas. Kyrkan
predikar wäl, men dess egentliga själasorg är mångenstädes förgäten eller förlamad. En del af kyrkans män
äro tidens barn, och tiden lider af starr på sitt högra öga. Kyrkan sköter den yttre fattigwården, men själarnes
fattigwård-huru? Hon lägger helande balsam på de yttre såren, men det djupa inwertes giftet, hwarigenom
sårskadan utwidgar sig och griper alltmer omkring sig inwertes, månne det bortskawfas?254

Kyrkan har gjort långt ifrån allt det hon borde ha gjort för att mildra den andliga nöden. En
anledning härtill är att hon delvis befolkas av präster som låtit sig influeras av liberala
upplysningsideal. Fridsbudbäraren beskriver en kristendomstolkning influerad av upplysningsideal
på följande sätt:
[…] Tag då bort namnet och låt upplysning, humanitet, hyfsning, odling, civilisation o.d. ensamt begagnas,
- och hänför Christendomen till historien allena; ty derifrån kan ej borttagas detta föremål för seklers
tillbedjande. Men det mod som härtill behöfdes har upphört. Man will ha namnet, blott man får låta det wara
en phras.255

Det är tydligt att Fridsbudbäraren, när man talar om frälsningen, tar avstånd från andra tolkningar
än den väckelsereligiöst präglade. Kyrkans egentliga och sanna uppgift är att motverka synden
i samhället och i kyrkan genom att befrämja frälsningen utifrån det väckelsereligiösa idealet.
Om kyrkan på allvar ska bemöta synden måste man, menar den inre missionens företrädare,
aktivt söka upp dem som är i behov av frälsning, och så låta den ”räddande kärleken” verka
fritt. Argumentet tas upp i det följande.
Det ligger i kyrkans uppdrag att söka upp dem som är i behov av frälsning
(Argument 3)
Inre missionen menar att kyrkan, när man håller förkunnelsen inom kyrkans väggar, sviker sitt
uppdrag. Arbetet för inre mission, befrämjande av sann gudsfruktan, måste ske där behovet är
som störst. Som man såg det, ägde den befintliga kyrkan varken fysiska eller andliga resurser
att fylla denna uppgift. Därför var etableringen av ”fria kristliga föreningar”, som arbetade för
själavårdens befrämjande, både önskvärt och nödvändigt. I en översättning i Fridsbudbäraren
argumenterar Wichern för att den inre missionens verkningsfält är kyrkligt på följande sätt:
Först och fremst bör hon [kyrkan] sörja derföre, att evangelii predikan må i husen och på gatorna kringföras
till dem, som nu icke höra Guds ord, emedan de icke komma i någon kyrka. Kyrkan bör uppsöka dessa
personer, som lösslita sig från henne. Dertill behöfwas fria föreningar i de särskilda församlingarna, och
framför allt den ännu nya inrättningen af gatpredikanter: När gathörnen blifwit predikstolar, kan ewangelii
kraft åter intränga bland folket. Men äfwen redan bestående företag måste angripas med ny ifwer; särdeles
är det nödwändigt, att all werksamhet i denna riktning må erkännas som kyrklig. 256

Huvudtanken hos Wichern är att kyrkans uppgift att nå ut med evangeliet kräver ett aktivt
uppsökande av dem som är i behov av det. I detta sammanhang hör det sociala hjälparbetet
hemma. Som framgått såg man hjälparbetet som vittnesbörd och förkunnelse med siktet riktat
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mot medmänniskans själ. Hjälparbete bland sjuka och fattiga eller renodlad evangelisation,
syftet var detsamma, befrämjande av sann gudsfruktan. Detta var också den inre missionens i
Sverige huvudlinje.
Fridsbudbäraren lyfter fram flera olika exempel på sådant kristet hjälparbete, t.ex.
Wicherns räddningsarbete bland barn och ungdom utanför Hamburg, Amalie Sievenkings och
Elisabeth Frys arbete bland kvinnliga fångar och Londons Stadsmission. Man pekar på att det
även i Sverige börjat växa fram sådana hjälpföretag på ”sant” kristlig grund. I en översättning
från engelska ger en pastor från London sin syn på Londons stadsmissions verksamhet:
Men jag upprepar det, wi weta att alla närwarande medel, af hwad slag de wara må, hafwa warit fullkomligt
otillräckliga för sakens trängande behof. Alla wåra medarbetare uti wingården, såwäl inom den rådande
kyrkan, som bland wåra separatistiska medbröder, erkänna att de icke kunna fylla behofwet. Wi hålla före,
att hwarje mensklig warelse borde hafwa hört frelsningens ewangelium. Wi anser det icke wara tillräckligt,
att klockorna kalla folk till Guds hus, ty deras ljud draga icke själar till Christus. Det torde wara en
wäckelse, det torde erinra menniskan om att det finnes ett Guds hus, dit hans namns tillbedjare samlas; men
det är icke nog. Wår herre har tillsagt oss, att wi skola ”gå ut på wägar och gårdar och nödga folk att komma
in”, på det de må blifwa frelsta. […] Men i min församling finns hundrade och tusende, som icke will höra
evangelium, utan att man bär det till dem; ja, de skola till och med tillstoppa sina öron, men kärleken skall
nedtaga handen och rycka ut fingret, och twinga dem att höra. Wi äro derföre öfwertygade om, att detta
kraftiga agentskap, neml. Londons Stadsmissionsanstalt, som Herren Gud har framkallat, är ett medel i
hans hand att fylla behofwet, ehuru detta ännu icke har skett.257

Ett exempel på hur kyrkan aktivt kan och bör arbeta i befrämjandet av frälsningen ges från
London och fungerade som inspirationskälla för hur man kunde bidra till den samtida
diskussionen om lämpliga strategier i evangelisationsarbetet.
Utifrån den pietistiska grundhållningen såg man det som nödvändigt att det var sant
kristna människor som utförde det socialt förkunnande arbetet i kyrkans tjänst.
Det är sant kristna människors uppgift att förmedla frälsning i kyrkans tjänst
(Argument 4)
I enlighet med väckelseidealet betraktades en sant kristen som omvänd. Endast genom sant
kristna kunde sann kristendom befrämjas. Därför blev det centralt att de som skulle utföra det
inre missionsarbetet i kyrkans tjänst, det sociala eller det rent evangeliserande var sant kristna.
Av inre missionens medarbetare förväntades en personligt avgjord tro. I tänkesättet ligger den
pietistiska uppfattningen att Gud verkar genom personlig och upplevd tro; genom personlig
relation mellan individen och Gud, men också mellan individ och individ.
Det är intressant att se hur man såg på kvinnans roll i det inre missionsarbetet. Utifrån
den pietistiska förutsättningen med frälsningen i centrum, där det väsentliga är den personliga
avgörelsen för Kristus, får kategorier som kön och klass en underordnad betydelse. Kvinnan
fick i det sociala arbetet i den inre missionens tjänst en teologiskt legitimerad och offentlig roll
i det kyrkliga sammanhanget. I kampen för frälsningen var hon lika god som mannen, även om
hon utifrån sitt kön inte ansågs lämplig att utföra alla uppgifter inom kyrkan. När det gällde det
socialt orienterade hjälparbetet såg man att kvinnan hade ett företräde framför mannen i och
med hennes, som man ansåg, av naturen givna förmåga till vård och omsorg. Wichern refereras
i Fridsbudbäraren då han beskriver denna förmodade kvinnliga egenskap som ett ”kapital,
hwarpå en förhoppning hwilar som aldrig skall komma till skam”:
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Det är den christna kyrkans kall att här hjelpa. Hurudan denna werksamhet måste wara det beror helt och
hållet på det olika behofwet. Detta bör således först och främst utforskas, och kärleken är så skarpsynt att
den ser allt. Nu för tiden har redan ett stort nät af sådan werksamhet utbredt sig öfwer hela fäderneslandet,
och framför allt äro qwinnorna derwid werksamma. Det är också rätt, ty de hawa först sett den uppståndne.
Redan 1813 har denna kärlekens werksamhet begynt, men stor är den klagan, att densamma saknar den
behöfliga hjelpen. Icke desto mindre hafwa wi sett ibland oss qwinnor werkande inom detta gebiet, sådana
den christna kyrkan kanhända förr aldrig egt. (Talaren nämnde härwid miss Fry och Amalia Siewenking,
hwilkas werksamhet han skildrade, och derefter talade han närmare om de räddningshus, hwilka redan
finnas i hela Europa). I wår kyrka är alltså ett kapital, hwarpå en förhoppning hwilar, som aldrig skall
komma till skam.258

I den vårdande funktionen ser man en evangeliserande och förkunnande potential, vilken
kvinnan besitter. Kvinnans roll i det kyrkliga sammanhanget blir så i och med den inre missionens
social-etiska program förnyad. Kvinnan får som medlem i kyrkan också ett offentligt ansvar för
den andliga själavården.

Sammanfattning av Inre missionens argument för kyrkans sociala ansvar
Utifrån det inre missionsperspektivet låg det i kyrkans uppdrag att genomsyra samhället med
frälsning. Detta ursprungliga uppdrag hade emellertid, menade man, den befintliga kyrkan till
stora delar svikit. En viktig del av kyrkans förnyelse och revitalisering var att återta denna
uppgift.
Frälsningen tolkades i väckelsereligiösa termer, och det sociala arbetet syftade till
omvändelse. Kyrkan skulle stå i spetsen för kampen mot synden, men för att denna skulle
övervinnas krävdes en sann och levande kristendom.
Min analys är att den väckelsereligiösa kristendomstolkningen slår igenom också i synen
på kyrkans sociala ansvar. Det sociala ansvaret var ett ansvar för omvändelse. Där synden är
som störst (eller där den enskilda själen svävar i fara, som t.ex. vid sjukdom) är behovet av
frälsning som störst. Det är mot denna bakgrund den inre missionens företrädare argumenterar
för att kyrkan har ett socialt ansvar.
Den inre missionens företrädare uppfattade den sociala situationen och fattigdomsproblemet
som kyrkans ansvar, eftersom orsakerna ansågs vara andliga. Kyrkan som institution ifrågasattes
inte. Kritiken handlade om att kyrkan inte levde upp till vad man menade vara dess ursprungliga
bestämmelse.
Det är i brytningen mellan det kyrkliga enhetssamhället och den moderna (sekulariserade)
staten som väckelsens och den inre missionens kyrkokritik växer fram. Det är min tolkning att
kyrkans försvagade ställning gav utrymme för en sådan kritik, i vilken ett led var initieringen av
ett hjälparbete på sant kristen grund.
I följande avslutande kapitel analyseras undersökningens resultat i förhållande till det
inledande syftet och frågeställningarna.
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MOTIV OCH MOTIVRELATERADE
PÅVERKANSFAKTORER

Det primära syftet i denna uppsats är
– att identifiera de teologiska och ideologiska motiv som diakonins pionjärer i Stockholm
angav för ett organiserat socialt hjälparbete och
– att utifrån dessa ringa in motivrelaterade påverkansfaktorer som haft betydelse för diakonins
initiering i Stockholm omkring år 1850 (se avsnitt 1.6 Syfte och frågeställningar).
I inledningen presenterades en analysmodell utifrån vilken undersökningen bedrivits.
Nedanstående aktualisering av denna modell illustrerar undersökningens resultat.
Utifrån materialet har ett frälsningsmotiv och fyra motivrelaterade påverkansfaktorer
kunnat urskiljas: nätverksfaktorn, teologifaktorn, ideologifaktorn och genusfaktorn. Motivet
och påverkansfaktorerna analyseras och kommenteras i det följande.
Källa

Motiv

Aftonbladet
Fridsbudbäraren
Industri och Philantropi

Motivrelaterade
påverkansfaktorer

Innehållsanalys - teman
Aftonbladet
Fridsbudbäraren
Industri och Philantropi

Diakonins initiering
Motiv:
Frälsning
Motivrelaterade
påverkansfaktorer:
Nätverksfaktorn
Teologifaltorn
Ideologifaktorn
Genusfaktorn
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Frälsningsmotivet
I materialet framträder ett tydligt frälsningsmotiv. Tidens sociala problem uppfattas som tecken
på religiöst förfall. Människans grundläggande behov tolkas i termer av frälsning. Förutsättningar
för frälsning anses skapas i personlig relation med sant kristna. Hjälpinsatser måste därför för
att vara meningsfulla utföras av sant kristna, d.v.s. omvända i enlighet med det väckelsekristna
idealet. Den sociala omsorgen motiveras som en omsorg om människans eviga väl.
Diakonins företrädare ställer sig avvisande till tidens rörelser och riktningar, som har
sociala ambitioner utifrån andra motivgrunder än den väckelsereligiösa. Diakonin uppfattas
som ett alternativ till tidens ”förbättringsambitioner”. Filantropi, liberalism (såväl politisk som
religiös) och socialism tolkas som uttryck för religiöst förfall. Samhällsproblemen, menar man,
kan bara avhjälpas utifrån insikten om att det är synden som är deras orsak. Diakonin är ett led
i den inre missionens arbete för andlig förnyelse i samhället och i kyrkan.
”Själen” intog en central roll i den diakonala kontexten. Föreställningen om människans
själ som något som behöver vinnas och omvändas var för diakonins initiativtagare levande.259
Det är min analys att frälsningsmotivet var avgörande för diakonins initiering och att följande
påverkansfaktorer kan relateras till det: nätverksfaktorn, teologifaktorn, ideologifaktorn och
genusfaktorn.

Nätverksfaktorn
Kretsen kring den inre missionen ingick i ett rikstäckande nätverk av personer som arbetade
aktivt för sann kristendom. Samhällets, kyrkans och individernas andliga bättring stod på spel.
Undersökningen har visat att förhållandet till statskyrkan liksom till rörelser i tiden som filantropi,
liberalism och den frambrytande socialismen präglades av teologisk och ideologisk konflikt.
Ett centrum för de väckta fanns i Småland hos Emelie Petersén, ”mormor på Herrestad”.
På Herrestad knöts kontakter, och strategier lades upp för evangelisationsarbetet. Erstas första
föreståndarinna, Marie Cederschiöld, hämtades från Emelie Peterséns vänkrets och som nämnts
gifte sig Per-Magnus Elmblad med Emelie Peterséns fosterdotter Emilia Rappe. Också Peter
Fjellstedt och Peter Wieselgren hade relationer till Herrestad. I Stockholm framstod Per-Magnus
Elmblad som en samlande gestalt för de väckta.
Diakonins initiering rymmer enligt min analys ett klassperspektiv relaterat till nätverket
av högreståndspersoner runt Elmblad. De aktiva i denna krets förenades kring tanken att alla
sant kristna kunde bidra till den inre missionen. Den inre missionen skulle etableras i alla
samhällsklasser.
En diakonissas villkor med stränga krav på underordning260 och handfasta arbetsuppgifter
liknade en tjänstekvinnas funktion. Fridsbudbäraren framför det som önskvärt att rekrytera
väckta kvinnor från lägre samhällsklasser till diakonissyrket. Ingen av de väckta kvinnorna i
kretsen runt Elmblad gick in i diakonisskallet.261 Diakonins kvinnliga pionjärer i Sverige utförde
karitativt arbete men inte med avsikten att bli diakonissor.
Det är min analys att det för diakonins kvinnliga initiativtagare med högre ståndsbakgrund
framstod naturligt att i stället för att gå in i diakonisskallet inta ledande och administrativa roller
inom diakonin. Diakonisskallet introducerades av medlemmar från samhällets högsta skikt för
väckta kvinnor med lägre social bakgrund.262
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Teologifaktorn
Väckelsekristendomen med betoning av personlig omvändelse och aktiv lekmannamedverkan
utmanade kyrkans såväl teologiska anspråk som institutionella strukturer. I väckelsen framträder
individen som ett religiöst subjekt med möjlighet och ansvar att utifrån sina personliga
förutsättningar arbeta för frälsning i kyrkan och i samhället. Till mobiliseringen för andlig
förnyelse ansågs alla sant kristna vara kallade. Arbetet för inre mission och diakoni bör ses mot
denna bakgrund
De väckta i Stockholm definierade sig i förhållande till de ”döda” kristna. Statskyrkan
ansågs inte kunna garantera sann kristendom. Bland dess präster och medlemmar fanns många
som inte var omvända. De väckta eftersträvade en religionsutövning byggd på principen om
troendeförsamling, varför man slöt sig samman i fria föreningar och konventiklar.
Denna typ av fri organisering, som byggde på tanken om sann respektive falsk kristendom,
hade sin social-karitativa motsvarighet i den inre missionens diakoni. Undersökningen har
visat att diakonins pionjärer förhöll sig avvisande till andra än väckelsereligiöst motiverade
sociala initiativ. Detta gällde såväl konkreta insatser som politiskt-strukturellt orienterade
strategier. Förekommande teologiska och ideologiska idériktningar om människans förverkligande
baserade på annan än väckelsereligiös grund, t.ex. filantropin, liberalismen, liberalteologin
och socialismen, avvisades. Fridsbudbäraren och Per-Magnus Elmblad formulerar i relief till
tidens ”förbättringsambitioner” behovet av en sant kristen förståelse av social problematik
liksom ett sant kristet, konkret hjälparbete. Initieringen av ett sådant hjälparbete beskrivs som
en motkraft och ett alternativ till tidens förbättringsambitioner.
Det är min analys att initieringen av den inre missionens diakoni bör ses mot bakgrund
av den inom väckelsen centrala föreställningen om väckelsekristendomens exklusiva ställning
framför andra teologiska och ideologiska tankeriktningar. Diakonin kommer till som ett resultat
av en teologisk konfliktsituation, där väckelsens krav på personlig omvändelse står mot
statskyrkans objektivt orienterade kyrkokristendom, liksom mot frambrytande idéströmningar i
tiden som filantropi, liberalism, liberalteologi och socialism.

Ideologifaktorn
Inre missionens arbetsfält inskränkte sig inte till individuellt omvändelsearbete. Visionen om
folkets andliga förnyelse rymde också politiska och kyrkopolitiska ambitioner.
Av Aftonbladets kritik av den inre missionen framgår att debatten mellan liberaler och
”väckta” hade kyrkopolitiska förtecken. Konventikelplakatet utgjorde, för kretsen kring den
inre missionen, ett hinder för fria gudstjänster och aktiv lekmannaverksamhet. Den i andra
frågor liberala Aftonbladet intar i likhet med majoriteten av prästerskapet i Svenska kyrkan, i
frågan om statskyrkans teologiska legitimitet, en konservativ hållning. Den inre missionens
sociala ambitioner avfärdas som en ”dimridå” för en strävan att göra sig till statsmakt över
statskyrkan. Aftonbladet var principiellt för religionsfrihet, men menade att en kunglig sanktion
av inremissionssällskapets stadgar skulle möjliggöra för inre missionen att utöva ett illegitimt
inflytande över Svenska kyrkans ordningar vad gällde fria gudstjänster och lekmannaverksamhet.
Många av de aktiva inom den inre missionen var mot en oinskränkt religionsfrihet, men
för konventikelplakatets upphävande. Diakonissällskapets ordförande Oscar CarlheimGyllenskiöld talade i riksdagarna under 1850-talet mot en dissenterlagstftning.263 Även
Fridsbudbäraren uppvisar i denna fråga en negativ hållning.
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Vidare förelåg en ideologisk motsättning mellan de politiska liberalernas strävan efter vidgade
medborgerliga fri- och rättigheter och inre missionens föreställning om folkets andliga förnyelse.
Fridsbudbäraren och Per-Magnus Elmblad avfärdade politiskt-strukturella förändringar
som en lösning på samhällets problem och hävdade att endast sann kristendom kunde göra ett
folk lyckligt. Yttre åtgärder, som inte syftade till frälsning, ansågs inte bara verkningslösa, utan
tidens ”förbättringsambitioner” tolkades som tecken på religiöst förfall. I förhållande till den
politiska liberalismen intog man en konservativ hållning. Denna underbyggdes med hjälp av
en luthersk samhällslära, enligt vilken den befintliga samhällsordningen ansågs vara i enlighet
med Guds skapelseordning. Politiska medel för främjande av sann gudsfruktan beskrivs emellertid
som positiva.
Marsoroligheterna i Stockholm 1848 utlöste ett intensifierat arbete för inre mission. När
Sällskapet för Inre Mission sökte kunglig sanktion för sina stadgar, påkallade man behovet av
en social och evangeliserande verksamhet bland proletariatet i storstaden. Det är också nu en
diakonissanstalt börjar planeras.
Det är min analys att när Almqvist, i samband med att Sällskapet för Inre Mission söker
sanktion för sina stadgar, i Aftonbladet kritiserar den inre missionen för att ingå i en ohelig
allians med de politiskt konservativa makthavarna, bortser han från den politiska dimension
som ligger i den inre missionens vision om folkets andliga förnyelse. Såväl folkresningar som
krav på utvidgade medborgerliga rättigheter uppfattades av inre missionen som tecken på
religiöst förfall. Den politiska konservatismen låg i linje med och fungerade som en logisk
konsekvens av föreställningen om att andlig förnyelse endast kunde ernås genom människans
inre uppvaknande.
Undersökningen har visat hur de ideologiska motsättningarna mellan den inre missionen
och liberalismen kom till uttryck i Fridsbudbäraren och i Aftonbladet. Bakom det social-karitativa
arbete som initierades fanns från inre missionens sida ett teologiskt motiverat, både
kontrarevolutionärt och kontraliberalt motiv.264 Diakonins initiering kan också i enlighet med
Almqvists analys i Aftonbladet ses mot bakgrund av den inre missionens kyrkopolitiska
förändringsambitioner.

Genusfaktorn
Undersökningen har visat att Fridsbudbäraren och Per-Magnus Elmblad såg kvinnor som en
resurs i arbetet för evangelisation och andlig förnyelse. I och med det sociala och karitativa
arbetet i inre missionens tjänst fick kvinnan en ny och offentlig roll i den kristna religionsutövningen.
Inom områden som undervisning, sjukvård och räddningsarbete ansågs hon utifrån sina naturliga
egenskaper vara särskilt lämpad att arbeta för frälsning. I egenskap av sant kristen kvinna
kunde hon personifiera kristendomen i omvårdande funktioner och genom personlig relation
föra den vidare. Kvinnans roll i arbetet för andlig förnyelse beskrivs med ett både förhoppningsfullt
och uppfordrande språkbruk. Fridsbudbäraren förklarar att ”de onyttiga arbeten och näringarne
måste lemnas för hwarje ny upptäckt af sedligt behof ikring oss”.265 Väckta kvinnor borde i
stället för att ägna sig åt onyttigheter bidra till folkets andliga förnyelse. I ett referat ur ett tal av
Wichern anför Fridsbudbäraren att kvinnan i kyrkan inför framtiden utgör ett ”kapital som icke
skall komma på skam”.266
Kvinnans roll i den inre missionen speglar ett samtida genusperspektiv, där kvinnors
offentliga karitativa arbete uppfattades som en förlängning av modersrollen. De omvårdande
funktionerna i hemmet kunde och borde överföras till samhällsnivå, där de skulle bidra till att
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lösa fattigdomsproblemet. Jag delar Ingrid Åbergs uppfattning att de nya offentliga roller för
kvinnor, som både filantropi och evangelisation medförde, inte föregicks av någon könskamp
eller könskonflikt. Kvinnors insatser inom dessa områden uppfattades som medel för önskvärda
mål inom ramen för rådande patriarkala genussystem.
Det är min analys att genusfaktorn var en viktig påverkansfaktor för diakonins initiering
i Stockholm. I arbetet för andlig förnyelse ställdes en särskild förhoppning till den väckta
kvinnan, som utifrån sina naturliga egenskaper på ett unikt sätt ansågs kunna ge förutsättningar
för frälsning. Detta speglar ett genusperspektiv där kvinnan uppfattas som särskilt lämpad för
socialt och karitativt arbete, men det bör också ses mot bakgrund av den pietistiska kontexten,
där frågan om frälsning blir mer väsentlig än kyrkliga strukturer och kategorier som kön och
klass (även om dessa sätter gränser för hur man arbetar för frälsningen).
I detta kapitel har jag redogjort för det frälsningsmotiv och de faktorer som kan relateras
till detta som enligt min analys varit avgörande för initieringen av ett organiserat diakonalt
arbete. I det följande kommer verksamheten vid den nybildade Diakonissanstalten att belysas
utifrån motiv och påverkansfaktorer.
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DIAKONISSANSTALTEN I LJUSET AV MOTIV OCH
MOTIVRELATERADE PÅVERKANSFAKTORER

Tillkomsten av Diakonissanstalten kan ses i ljuset av det frälsningsmotiv och de motivrelaterade
påverkansfaktorer som framkommit i denna uppsats. Avslutningsvis vill jag belysa och ge
exempel på hur motiv och motivrelaterade påverkansfaktorer återspeglas i verksamheten vid
den nyinstiftade Diakonissanstalten.

Frälsningsmotivet
I Diakonissanstaltens årsberättelse från det första verksamhetsåret 1851/1852 beskrivs
anstaltens syfte på följande sätt:
Den personliga uppoffringen för Jesu Christi skull åt de eländigas och förtappades tjänst, den ödmjuka
självförsakande kärleken, beredvillig till att offras och dö, den kärlek hvarmed Christus älskat oss detta är
läkemedlet för våra sår, och det finnes icke något annat. Att uppfostra till denna kärlek, att i levande
gärning framställa och att uppliva honom i allt vidare kretsar, dertill är vår anstalt grundad.267

Frälsningsmotivet framträder tydligt i formuleringen om att ”uppliva honom [Jesus] i allt vidare
kretsar”. Betoningen av den personliga uppoffringen och den levande gärningen, upplevelsen
av Guds verkan, innebär en positionering gentemot och avgränsning till den ”döda”
kristendomen, d.v.s. den som inte bygger på väckelsekristen grund. Sann kristendom ska
befrämjas genom karitativa åtgärder.
Upphävande av fysisk eller social nöd betraktas inte som någonting värdefullt i sig.
Omsorgen syftar till människans eviga väl. I ett tal på Diakonissanstaltens årshögtid, återgivet
i Fridsbudbäraren 3 juli 1852, säger Peter Fjellstedt:
Men detta sällskap förklarade från början att kärleken till Herran i himlen i första rummet var orsaken till
dess grundande och dernest kärleken till nästan, nemligen den rätta, den hela människokärleken som
omfattar hela människan, så att man icke ville åtnöja sig med att blott söka avhjelpa lekamlig nöd och
lindra lekamliga lidanden, utan derjemte att man ville söka verka till medmänniskors andeliga och eviga
välfärd. Derför har detta sällskap måst röna motsägelse [.…] Man tadlar icke sjelvfa verksamheten, men
man klandrar inrättningens christliga grund och christliga syftemål. Hade detta sällskap uppstått och
verkat på alldeles samma sätt, som det hittills har gjort, dock utan all christlig grund, så är det icke ringaste
tvivel underkastat att denna inrättning skulle hava blvit framhållen med de högsta lovord.268

Citatet visar att den andliga inriktningen vid Diakonissanstalten i Stockholm inte var
okontroversiell. Fridsbudbäraren hade utifrån ett inre missionsperspektiv förespråkat hjälparbete
inom sjukvård, undervisning och räddningsarbete. Frälsningsmotivet får en direkt tillämpning
inom dessa områden, som blir de tre första verksamhetsgrenarna vid Diakonissanstalten.269
Den första verksamheten var sjukvård. Årsberättelserna ger exempel på hur vården syftar
till att ge förutsättningar för den sjuke att upprätta sin personliga gudsrelation. Talande är de
fallbeskrivningar som återges. Här nedan följer ett exempel:
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En sjuk flicka hit kom, hvilken framlevat sitt liv i okunnighet och liknöjdhet om själens välfärd. I anseende
till den noggranna skötsel hvilken hon undfick och kände sig behöva, var hon gerna här. Men den dagliga
andakten och läsningen för de sjuka var henne vidrig. Sjukdomen tilltog; hon var nära döden; men lika kall.
Först sedan hon, såsom genom ett under och tvertemot vad man vågat hoppas, börjat tillfriskna, märkes den
förändring, hennes inre undergått. Guds ord var henne nu så kärt, att hon ej nöjande sig med vad hon hörde,
läste det med iver för sig själv. Hon yttrade fler gånger att hon här lärt sig, att det här fanns ett som var mera
nödvändigt, än den hedniska omsorgen: hvad skola vi äta, hvad skola vi dricka och kläda oss med? Och att
hon tydligt fann, att Herren för att väcka henne till omtanka derpå, sent henne sjukdomen. Rörande var
hennes avsked från anstalten. Hon flöt i tårar och kunde knappast gå sin väg. Dagarne före hade hon frågat
huru mycket en Bibel kostade, och som hon ej dertill pengar ägde, tänkte hon sälja tvenne par nya strumpor
och för värdet derav köpa en bibel.270

Här återspeglas den i Fridsbudbäraren återgivna uppfattningen att Gud kallar genom sjukdom.
Sjukdomstiden är en tid då människan avskiljs för att komma till rätta med sin gudsrelation.271
Att man ser en distinktion mellan hednisk respektive kristlig vård framgår av beskrivningen av
flickans insikt om frälsningens nödvändighet. Det är själens räddning som är huvudsaken.
Ett år efter Diakonissanstaltens invigning 1852 upprättas i dess regi en skola. Gunnel
Elmund skriver att ”denna, liksom anstaltens sjukhus [hade] en kristet social målsättning.
[…] Huvudsyftet var jemte kunskapsutvecklingen att göra kristendomen ’levande för barnen’,
varmed säkert menades att hjälpa barnen till ett personligt medvetet trosliv.”272
Utbildning av lärarinnor blev en omfattande verksamhet. Fram till början på 1870-talet
tjänstgjorde diakonissor som folkskollärarinnor över hela Sverige.273 Årsberättelserna ger
exempel på den vikt man utöver den ordinarie undervisningen lade på att inplantera sann
kristendom så tidigt som möjligt hos barnen. Man såg också en möjlighet i att via barnen nå
deras föräldrar. Årsberättelsen 1855/1856 illustrerar undervisningens evangelisatoriska
målsättning:
Den stora glädjen är dock att flera bland dessa barn visa angelägenhet om Guds ord och alla sådana
yttranden som gifva oss anledning hoppas att deras späda hjertan fått emottaga intryck som inte så lätt
utplånas. En och annan bland föräldrarna kommer ock, som omtalar huru deras barn hemma upprepa hvad de
hafva hört i skolan, och vilja tillämpa det i förhållandena i hemmet.274

Berättelsen överensstämmer väl med hur undervisningens målsättning framställs i Fridsbudbäraren.
Ytterligare ett exempel på den ”levande kristendomens” roll i undervisningen ger en
rapport från en utsänd lärarinna i Göksholm i Närke:
Det är en så stor nåd att jag får tala om för dem, åtminstone de första bokstäverna i Guds ord. Flera små barn
förundrar föräldrarna att de hava så pass lärt ur Bibeln. De stora barnen lära bibliska historien och geografin.
Flickorna sy och virka.275

Rapporten avslutas med att lärarinnan berättar om hur en pojke i hennes klass avlidit. Hon
återger och kommenterar vad pojken säger till sina föräldrar när han ligger på sin dödsbädd:
”I skolen undfå den heliga andas kraft, som öfver eder skall komma –men sedan sade han ett par gånger,
liksom för sig sjelv, men I försummen det.” Han hade läst inga särdeles läxor, men Guds ord höll han reda
på.276

Berättelsen visar hur angeläget man såg det vara att komma till rätta med Gud innan det var för
sent. Detta gällde även barn. Berättelsen visar också att befrämjande av den personliga gudsrelationen
ansågs viktigare än förmedling av världslig kunskap.
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I anslutning till skolan på Kungsholmen inrättas 1853 ett barnhem, där de sämst ställda flickorna
togs om hand. Härmed inleddes ett räddningsarbete, också detta med andlig syftning.
Att tvinga på barnen evangeliet ansågs verkningslöst. Att man såg sin uppgift vara att ge
förutsättningar för frälsning framgår av följande citat:
[…] den christliga andan hos våra systrar har visat sig välgörande inverka på de unga sinnena. Barnen
fortfara att arta sig väl och göra oss glädje. Hos flera märkes Guds andas verkningar på deras hjertan. Men
vi hvilja icke tala mycket derom, väl vetande att om man ovarsamt vidrör hjertbladet på blomman, vissnar
hon snart, då deremot om hon obemerkt och stilla utveckla sig i morgongryningen, hon snart kan glänsa skön
i middagssolen och fröjda oss med sin vällukt.277

Idealet var att gudsrelationen skulle utvecklas naturligt. I ödmjuk och karitativ tjänst skulle
diakonissorna ge förutsättningar för barnens personliga gudsrelation; en uppgift som, i enlighet
med tidens genussystem, lämpade sig väl för kvinnor. Det är min gissning att det indirekta och
”diskreta” arbetet för frälsning genom karitativ omsorg möjliggjorde att frälsningsmotivet kunde
fortleva i den diakonala kulturen, även sedan det inte längre formulerades explicit.
Räddningsarbetet utökades 1856 med att det Magdalenahem som tidigare stått under
Emilia Elmblads ledning nu överfördes i Diakonissanstaltens regi. Till ”magdalenorna” räknades
från fängelse nyss utsläppta kvinnor, prostituerade och kvinnor som var i farozonen för prostitution.278
Frälsningsmotivet var även inom denna verksamhetsgren grundläggande. Gunnel Elmund skriver
att man var av ”den övertygelsen, att dessa kvinnor endast kunde hjälpas till andlig bättring genom
en religiös omvändelse”. 279 Att ingen själ var för djupt fallen för att vara värd att räddas, var en
teologisk poäng. I en minnesskrift till Erstas 50-årsjubileum 1901 beskriver Ernst Lönegren
upptagandet av Magdalenahemmet som att ”man kände, att det var en uppgift värdig kvinnor,
drivna av Kristi kärlek, att rädda sina sjunkna systrar”.280

Teologifaktorn
Det är min analys att man vid Diakonissanstalten utifrån en väckelsekristet präglad teologi,
teologifaktorn, skilde mellan sant och falskt hjälparbete på samma sätt som man skilde mellan
sann och falsk kristendom.
Svenska Diakoniss-Sällskapet var Diakonissanstaltens huvudman. Sällskapet fungerade
som en fri förening utan officiella band till Svenska kyrkan. Man sökte inte kunglig sanktion för
sina stadgar,281 vilket kan ses mot bakgrund av det misslyckade försöket att få till stånd ett
offentligt erkännande av ett inremissionssällskap. Den oberoende relationen till kyrkan och
den fria organisationsformen vittnar om att den kristendomstolkning som omfattades stod i ett
spänningsfyllt förhållande till statskyrkan. Sann kristendom ansågs inte kunna förverkligas
inom ramen för statskyrkans församlingar, eftersom där fanns många oomvända, också bland
ämbetsbärarna. Svenska kyrkans roll som objektiv nådemedelsanstalt ifrågasattes inte men
bejakades heller inte fullt ut. Den personliga omvändelsen, liksom insatsen och uppoffringen
för andlig förnyelse, stod i centrum. I förvaltningsutskottets protokoll understryks att de som
tillhör sällskapets ledning skall ”lifvas av christliga tänkesätt”,282 vilket innebar att de skulle
omfatta väckelsekristna ideal.
Bland sällskapets sympatisörer tycks dock, vilket verksamhetsberättelsernas förteckningar
över bidragsgivare och medlemmar vittnar om, ha funnits även präster och lekmän med annan
konfessionell inriktning än den ledningen omfattade.283 Gunnel Elmund förklarar detta med att
”[…] diakonissornas verksamhet bland barn och nödlidande inte var kontroversiell på samma
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sätt som en lekmannaverksamhet med förkunnelse som uppgift”. Hon påpekar vidare att ett
medlemskap på bred bas inte utgjorde något hinder för sällskapets ambitioner, eftersom dess
medlemmar saknade inflytande över verksamheten.284 Att vinna förtroende utanför
väckelsekretsarna var sannolikt inte till Sällskapets nackdel.
Den väckelsekristna trostolkningen fick konsekvenser för rekryteringen av diakonissor.
Av den blivande diakonissan förväntades att hon var omvänd, vilket enligt kraven för blivande
diakonissor formulerades så att ”den blivande diakonissan ska äga en på egen grundad kännedom
om menniskohjertats naturliga förderv och nåden i Christo”.285 Gunnel Elmund citerar diakonissan
Hilda Öberg (1859), som menade att man inte kunde låta ”göra kristna eller diakonissor. De
måste födas av Gud såsom daggen av morgonrodnaden”.286 Personlig erfarenhet av omvändelse
och avgörelse borgade för att ett sant kristet hjälparbete blev utfört. Den negativa hållningen
till filantropin, som framträder i Fridsbudbäraren, återspeglas i Diakoniss-Sällskapets
årsberättelse 1851/1852. I ett där återgivet tal, hållet av lagman C. G. Cassel, framförs följande:
Aldrig har filantropin varit mer uppfinningsrik och outtröttlig att samla, ordna och utströ hjälp och understöd
för det mänskliga eländet och aldrig har detta framstått i en mer fräck, mångartad och lismande gestalt. Det
är en giftpil av brottets, lasternas och fattigdomens vämjelse, ju mer den utvidgar sig ju mer man söker
försköna dess yta. Det är ett förtorkat träd, vars rot genomätes av ett dödsämne som heter otro, hädelse och
förvildning. De goda gärningarna måste utgå från sann tro […] mången av vår tids filantropiska stiftelser
avbilda detta lövrika fikonträd som inte bär någon för evigheten mognande frukt, utan endast framställer ett
naturens praktverk, ett sinnlighetens kärleksspel i den falska läran om goda gärningars anspråk, på det
eviga livets lön; med andra ord, en av verldens pris, utsmyckad byggnad, utan samband med all välsignelsens
upphov, från vilken hvarje väsentligt god och fullkomlig gåva kommer.287

Citatet visar att det väckelsekristna perspektivet också sedan Diakonissanstalten blivit till
bestämde hållningen till socialt arbete utifrån annan motivgrund än den man menade vara sant
kristen.
En episod som speglar en strävan vid Diakonissanstalten att värna om en sant kristen
profil är när Elisabeth Ehrenborg Posse, föreståndarinna för lärarinneutbildningen, kommer i
konflikt med anstaltens ledning.Undervisning och utbildning till lärarinnor blev ett av Diakonissanstaltens
tillämpningsområden. Mellan 1853288 och 1855 förestod Ehrenborg Posse lärarinneutbildningen.
Vid hennes seminarium deltog ibland sådana elever som inte ämnade bli diakonissor. Styrelsen
anmodade Ehrenborg Posse att upphöra med de s.k. frieleverna, men hon följde inte dess
anvisningar. Konflikten hårdnade och slutade med Posses avgång. Från ledningens sida
motiverade man sin hållning med det angelägna i att anstaltens kristna grund ”ej underskattad
blifver”.289 Att de som utbildades ämnade bli diakonissor garanterade sann kristendom.

Nätverksfaktorn
De aktiva i kretsen runt Elmblad kom att inta ledande roller inom Diakonissanstalten. Nätverksfaktorn
fick så en direkt fortsättning in i Diakonissanstalten.
Högsta beslutande organ vid anstalten var förvaltningsutskottet med Oscar CarlheimGyllenskiöld som ordförande och kyrkoherde Rothlieb som sekreterare. Verkställande organ
var Diakonissanstaltens styrelse, som enligt stadgarna skulle bestå av anstaltens föreståndarinna
samt fyra till fem av förvaltningsutskottet valda ledamöter. I den första styrelsen ingick Marie
Cederschiöld, Oscar Carlheim-Gyllenskiöld, hovkamrerare Baeckström, fru Clara May och
Mathilda Foy.290 Som anstaltens själasörjare fungerade Peter Fjellstedt 1853–1855, och 1855–
1860 delade kyrkoherde Rothlieb och Per-Magnus Elmblad tjänsten.291

72

Nätverket runt Elmblad bestod av personer med högborgerlig eller högre stånds bakgrund.
Detsamma gällde många av sällskapets sympatisörer och stödjare. Yngve Iverson konstaterar:
Att läsa medlemsförteckningar från dåtiden är att göra en rundtur i ämbetsmannakretsar och högre stånd.
Kungafamiljen hörde till anstaltens vänner. Vid olika högtidstillfällen på Ersta var den alltid representerad.292

Den sociala strukturen kring sällskapets ledning och sympatisörer fick, enligt min tolkning,
konsekvenser för den sociala strukturen inom Diakonissanstalten. Rekrytering av diakonissor
skedde inte i samhällets översta skikt.293
Av kvinnorna i ledande funktioner blev ingen diakonissa. Bland de 53 första vigda
diakonissorna (fram till 1862) fanns ingen tillhörande samhällets översta skikt.294 Marie
Cederschiöld uttrycker i ett brev till Oscar Carlheim-Gyllenskiöld, att hon gärna ser att de
blivande systrarna tidigare arbetat som ”pigor”. Detta eftersom hon menar att det underlättar
initieringen i arbetet. Hon påpekar också att det inte är meningen att dessa systrar ska förbli
pigor i trivial mening, eftersom alla vid anstalten är tjänarinnor.295 Men att det rådde en social
hierarki mellan föreståndarinnan och systrarna är tydligt. Detta tog sig bl.a. uttryck i att
föreståndarinnan till skillnad från provsystrar och diakonissor vid anstalten inte titulerades
syster, utan fröken. Systertiteln uppfattades enligt Gunnel Elmund som ”uttryck för andlig
gemenskap”.296 Att föreståndarinnan i egenskap av ”fröken” i en bemärkelse urskilde sig från
systergemenskapen, menar jag, speglar en markerad social hierarki. Inte heller Marie
Cederschiölds efterträdare Clara Eckerström titulerades syster.297
De första diakonissorna, Charlotte Ljungberg och Ebba Zetterström, vigdes i engelska
kapellet 3 juni 1855.298 Diakonissvigningen skulle enligt stadgarna föregås av en provtid på
minst ett och ett halvt år, men för de flesta av anstaltens elever blev provtiden längre. Av de
trettio första diakonissorna som vigdes hade fem en provtid på under två år. För tio diakonissor
var provtiden fem år eller mer.299 Siffrorna vittnar om att verksamheten hade initiationsproblem,
liksom att kraven på de blivande diakonissorna ställdes högt.
Varken Marie Cederschiöld eller Clara Eckerström lät sig diakonissvigas, vilket knappast
kan förklaras med att de inte ansågs leva upp till kraven.300 Det hade, enligt min tolkning,
sociala skäl. I sin dagbok från lärotiden i Kaiserswerth vittnar Marie Cederschiöld om hur hon
hade svårt för att lära sig praktiska uppgifter som att sopa och skura, liksom hur hon angående
sitt boende ogillade ”att ligga bland så många, så gott som i samma säng med en som syntes mig
vara en piga”. Hon uttryckte vidare att hon inte var van vid att lyda och därför hade svårt att underordna
sig det strikta reglementet i Kaiserswerth.301
De blivande diakonissorna vid Diakonissanstalten förväntades underkasta sig ordningen
vid anstalten. I stadgarna för blivande diakonissor framstår lydnadsidealet tydligt:
Diakonissorna […] bör en längre tid ha bevisat […] ödmjukhet och barnslig lydnad för föräldrar, husbönder
och andra ”förmän”; arbetsamhet, fördragsamhet.302

Det förhållandet att de i styrelsen aktiva och ledande kvinnorna själva inte gick in i diakonisskallet
ser jag som ett uttryck för en inom nätverket runt Elmblad socialt betingad värdering. Diakonissyrket
i sin konkreta utformning lämpade sig för kvinnor med enklare social bakgrund, bl.a. med
hänseende till de höga krav på underordning, som ställdes.303
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Ideologifaktorn
Diakonins pionjärer var fast förankrade i ståndssamhället och eftersträvade att bevara det, i
opposition mot tidens politiskt-liberala tendenser. Detta kom till uttryck i det jag benämnt
ideologifaktorn.
Den konservativa ideologin färgade synen på det sociala hjälparbetet vid Diakonissanstalten,
vilket i årsberättelsen 1852–1853 illustreras av nedanstående beskrivning från Diakonissanstaltens
barnhemsverksamhet vid Gröna Tvärgatan 8 i Stockholm:
De deltaga i skolans undervisningstimmar, samt öfvas efter deras ålder och krafter i husliga sysslor.
Afsigten är att uppfostra dem till dugliga pigor och på inga villkor föra dem ur det stånd, i hvilket de genom
födelsen blifvit satta. De få således icke lära sig några finare arbeten, utan endast sådant, som man fordrar
av en tjänsteflicka. De lära att lappa sina kläder, att iakttaga snygghet och ordentlighet samt [...] att vara
nöjda på den plats, der Försynens hand ställt dem.304

Ett tecken på fromhet var att fogligt finna sig i sitt öde, och att ifrågasätta den samhälleliga hierarkin
likställdes med att bryta mot Guds skapelseordning. En viktig uppgift för diakonissorna var att
förmedla denna kunskap till flickorna.
Den politiska konservatism som kom till uttryck i Fridsbudbäraren integrerades i kulturen
vid Diakonissanstalten.

Genusfaktorn
Det är uppenbart att verksamheten vid Diakonissanstalten genomsyras av ett genustänkande.305
Utifrån tanken på kvinnans särart och kravet på omvändelse betraktades diakonissornas
karitativa arbete som en resurs i evangelisationsarbetet för folkets andliga förnyelse:
Det är synnerligast qvinnans lott och kall, likasom det är den rätta kristna qvinnans glädje, att få tjäna
Herran Jesus i de fattiga och sjuka, till vilka han sjelvt visar dem, som vilja bevisa honom sitt hjärtas
kallelse. Sannt christliga sjuksköterskor, upplivade av kärlek till Herran, drivna av trons anda till att både
med sig och sitt leverne förkunna evangelium, skickliga i allt, som kan bidraga till att lindra kroppens
plågor, men synnerligast hemmastadda med det ordet, som är det sjuka hjärtats rätta läkedom, -detta var det
som behövdes för att avhjälpa den erkända bristen.306

Citatet bekräftar genusfaktorns betydelse för synen på kvinnans särskilda förmåga att genom
karitativa och offentliga insatser bidra till sociala problems lösning samt det faktum att den
väckta kvinnan i diakonissfunktionen uppfattades som ett evangelisationsinstrument.
Att arbetet för frälsning sågs som en angelägenhet för bägge könen speglas också av att
förvaltningsutskottet enligt stadgarna skulle bestå av hälften män och hälften kvinnor.307
Det är min analys att det underliggande frälsningsmotivet och de motivrelaterade
påverkansfaktorerna återspeglas i verksamheten vid Diakonissanstalten. Den materiella nöden
i sig framstår inte som huvudproblemet, utan problemet är den andliga fattigdom som man
menar är dess orsak. Diakonin uppfattades inte som en barmhärtighetstjänst med sikte på
medmänniskans sociala eller lekamliga behov,308 utan den hade evangelisatorisk syftning.
Denna aspekt av diakonin, menar jag, har inte tillräckligt uppmärksammats i tidigare forskning.309
I den samtida diakonidebatten har framförts av den australiensiske diakoniforskaren John N.
Collins att det evangeliskt-lutherska diakonatets titlar diakon och diakonissa togs upp under
1800-talet utifrån felförståelsen att det apostoliska diakonatet i grunden var ett
barmhärtighetsarbete. Collins menar att det under 1800-talet byggdes in en servicefunktion i
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”tjänarbegreppet”, som kom att teologiseras och som inte är i överensstämmelse med det
apostoliska diakonatets utformning.310 Collins forskning lyfts ofta fram i diskussionen om det
diakonala ämbetets teologiska identitet. Jag menar att den ”felförståelse” man i dessa
sammanhang åberopar inte är applicerbar på 1850-talsdiakonin. Undersökningen har visat att
när det gäller förhållandena i Stockholm, men även i England och Tyskland, var barmhärtighetsmotivet
inte avgörande. Att beskriva 1850-talsdiakonin i termer av teologiserad servicefunktion menar
jag är felaktigt. Hur sedan den evangelisatoriskt syftande diakonin överensstämde eller inte
med det apostoliska diakonatets utformning, är en annan fråga.
Vidare framställs diakonin ibland som ett företag i liberalismens anda. Så skriver t.ex.
Yngve Iverson i samband med en teckning av Erstas historia att ”Åtskilliga inom väckelsen
hade sin politiska hemvist i liberalismen”311. Denna undersökning har visat att så inte var
fallet. Diakonins pionjärer omfattade politiskt konservativa ideal, vilket bl.a. tog sig uttryck i
kraftfulla försvar av ståndssamhällets bevarande.
Det är, menar jag, som en protest mot och som ett alternativ till filantropiska, liberala och
andra åtgärder och lösningsförslag på fattigdomsproblemet, som diakonin initieras.
Diakonissanstaltens tillblivelse 1851 är ett uttryck för en socio-religiös protest riktad mot
statskyrkan, filantropin, politiskt och religiöst liberala liksom politiskt radikala rörelser och
tendenser i tiden.
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SAMMANFATTNING

I denna uppsats har diakonins initiering i Stockholm omkring år 1850 undersökts i ett motivoch idéhistoriskt sammanhang. Det primära syftet har varit att undersöka hur den diakonala
verksamheten motiveras, och hur faktorer relaterade till motiven kan ha haft betydelse för dess
initiering. Ytterligare ett syfte har varit att undersöka vilka konsekvenser motiven fick för
verksamheten vid Diakonissanstalten.
Materialet, som består av tidningar och tidskrifter, protokoll, årsberättelser och litteratur,
har analyserats tematiskt och argumentationsanalytiskt. Den argumentbild som framträtt har
kontextualiserats utifrån följande vetenskapliga perspektiv: nätverksperspektivet, teologiperspektivet,
ideologiperspektivet och genusperspektivet. Även andra perspektiv hade kunnat anläggas,
t.ex. ekonomiska och psykologiska. Dessa återspeglas emellertid inte i det historiska materialet,
varför de utifrån syftesbestämningen faller utanför ramen för denna undersökning.
I den första delen av uppsatsen behandlas metod, material och teoretiska förutsättningar.
Därefter ges en bakgrundsteckning av den politiska, religiösa och sociala situationen i Stockholm
omkring år 1850. Diakonins pionjärers förhållningssätt till Svenska kyrkan och tendenser i
tiden som filantropi, liberalism och socialism undersöks, liksom Aftonbladets polemik mot den
inre missionen. En redogörelse följer för vilka sociala åtgärder som diakonins representanter
förespråkar. Därefter utkristalliseras och analyseras, med ugångspunkt i argumentationsanalyserna,
motiv och motivrelaterade påverkansfaktorer. Slutligen undersöks verksamheten vid
Diakonissanstalten i ljuset av motiv och motivrelaterade påverkansfaktorer.
Undersökningen har visat att diakonins initiativtagare formulerar sina motiv i termer av
frälsning. Relationen till Svenska kyrkan, filantropin, liberalismen och socialismen präglas av
teologisk och ideologisk konflikt. De sociala problemen härleds till ett religiöst förfall. I enlighet
med det väckelsekristna idealet understryks behovet av individernas omvändelse.
Fattigdomsproblemets lösning ses vara andlig förnyelse i kyrka och samhälle. Socialt arbete
bedrivet utifrån en annan motivgrund än denna avfärdas.
Att diakonin från samhällets och kyrkans sida inte uppfattas som okontroversiell framgår
av Aftonbladets kritik liksom av Svenska kyrkans avvaktande hållning. Trots detta håller
diakonins pionjärer kvar sin vision om ett socialt hjälparbete bedrivet utifrån väckelsekristna
ideal.
De motivrelaterade påverkansfaktorer som utkristalliserats är: nätverksfaktorn,
teologifaktorn, ideologifaktorn och genusfaktorn.
Diakonins pionjärer i Stockholm tillhörde ett nätverk av väckelsekristna högreståndspersoner.
I denna krets gjordes en distinktion mellan ”sant” kristna och ”falskt” kristna. På samma sätt
skilde man, enligt min analys, mellan ”sant” och ”falskt” hjälparbete. Diakonissanstaltens
ledning bestod av medlemmar från detta nätverk.
I förhållande till tidens politiskt-liberala tendenser intog man en konservativ hållning.
Den konservativa ideologin legitimerades utifrån en väckelsekristen argumentation och en
luthersk samhällssyn. Det nödvändiga för människan ansågs vara det individuella
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gudsförhållandet. De i samhället rådande maktstrukturerna ansågs återspegla Guds
skapelseordning. Utifrån detta perspektiv handlade frågan om social förbättring inte om
förändring av strukturella eller politiska betingelser, utan om inre och andlig förbättring. Det
diakonala hjälparbetet beskrivs i materialet som en protest mot ogudaktiga sätt att lösa det
sociala problemet på.
I det evangeliserande arbetet för andlig förnyelse fick kvinnor en viktig roll. Vid denna
tid antogs generellt att kvinnor hade en unik förmåga att utöva vård och omsorg, en egenskap
som uppfattades som en resurs i kampen mot fattigdomsproblemet. I den väckelsereligiösa
kontexten innebar detta att kvinnor sågs kallade att i omvårdande funktioner förmedla sann
kristendom.
Den teologiska och ideologiska inriktning nätverket runt Elmblad representerade hade,
enligt min analys, en avgörande och normerande betydelse för diakonins initiering.
Undersökningen har visat att frälsningsmotivet och de motivrelaterade påverkansfaktorerna
reflekteras i verksamheten vid Diakonissanstalten med hänseende till organisation, ledarskap,
tillämpningsområden och rekrytering.
Både inom forskningen och i andra sammanhang beskrivs ofta socialt ansvarstagande på
kristen grund som ett ”praktiskt” uttryck för tro. Bilden är emellertid, menar jag, betydligt mer
komplicerad. Socialt ansvarstagande på kristen grund sker alltid i en historisk, teologisk och
ideologisk kontext. Den sociala handlingen är omgärdad av teologiskt och ideologiskt språk
som definierar den och ger den mening. På detta ges exempel i denna undersökning.
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KÄLLOR

Arkiv
Svenska Diakoniss-Sällskapets arkiv i Stockholm.
SBDA-FU (Sällskapet till beredande af en Diakoniss-Anstalt i Stockholm FörvaltningsUtskotts protokoll)
1848 s. 21
1849 s. 7
1850 s. 74, 75
SDS-FU (Svenska Diakoniss-Sällskapets Förvaltnings-Utskotts protokoll)
1851 s. 99b
1853 s. 90
1855 s. 140
1856 s. 172
Sällskapet till beredande af en Diakoniss-Anstalt i Stockholm årsberättelse 1849/
1850
Svenska Diakoniss-Sällskapets årsberättelse 1851/1852
Svenska Diakoniss-Sällskapets årsberättelse 1853/1854
Svenska Diakoniss-Sällskapets årsberättelse 1855/1856
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TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER

Aftonbladet 1850
7/6 ”Hwad må man tänka om den ’inre missionen’ ”
11/6 ”Hwad må man tänka om den ’inre missionen’ ”
15/6 ”Hwad må man tänka om den ’inre missionen’ ”
21/6 ”Hwad må man tänka om den ’inre missionen’ ”
Fliegende Blätter aus dem Rauhen Hause zu Horn bei Hamburg
1848 no 21
Fridsbudbäraren Tidning för den Inre Misionen (FB)

Fridsbudbäraren Tidning för den Inre Misionen 1847
no 1 ”Anmälan.”, ”Den inre missionen.”,
no 2 ”Kan wår tids ’filantropi’ hjelpa folket?”, ”Är ett Christnadt och ett Christligt folk detsamma? ”

Fridsbudbäraren Tidning för den Inre Misionen 1848
no 10 ”Diakoniss-anstalten i Strassburg.”
no 11 ”Christus i hemmet.”
no 13 ”Christus i hemmet 3. Barn och tjenare.”,”Räddnings-Institutet i Horn wid Hamburg.”
no 16 ”2. Räddningsscholans Fjerde Årsberättele.” [Kärda församlings fattigförening]
no 18 ”Ett borgerligt Samhälle utan Gudsfruktan.”
no 19 1848 ”Ett oförnuftigt bruk af förnuftet.”, ”Ett borgerligt Samhälle utan Gudsfruktan.”
no 20 ”Om Christendomens inflytande på borgerliga samhällen.”

Fridsbudbäraren Tidning för den Inre Misionen 1849
no 1 ”Året 1848 betraktadt ur Christlig synpunkt.”, ”Pedagogiska Föreningens i Stockholm Årsfest.”
no 3 ”Hemmets förhållande till Skolan med afseende på uppfostran.” [Tal hållet av Mag. Lundbergson vid
Pedagogiska Föreningens årsfest.]
no 4 ”Frihet, Jemlikhet, Broderlighet.”
no 5 ”Frihet, Jemlikhet, Broderlighet.”
no 6 ”Om Kyrkomötet i Wittenberg den 21, 22 och 23 September 1848. (Efter föredrag uti Stockholms
prestsällskap, i Jan 1849.) [Wichern refereras]”
no 7 ”Om Kyrkomötet i Wittenberg den 21, 22 och 23 September 1848. (Efter föredrag uti Stockholms
prestsällskap, i Jan 1849.) [Wichern refereras]”
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no 9 ”Huru skall den undanskymde Christus blifwa ånyo ibland oss framhafd?”, ”Diakoniss-anstalten i
Stockholm.”
no 10 ”Tal wid Skyddsföreningens i Stockholm andra Årsmöte den 2 maj 1849, af Kyrkoherden J. Rothlieb.”
no 17 ”Om wigten af den inre Missionen. Utdrag ur ett tal, hållet af Dr Wichern, föreståndare för ’das Rauhe Haus’
i Horn, nära Hamburg.”
no 18 ”Om Wigten af den inre Missionen. Utdrag ur ett Tal hållet af Dr Wichern, föreståndare för ’das Rauhe
Haus’ i Horn, nära Hamburg.”
no 20 ”Några ord om Räddningshuset för wanartade barn i Schreibershan i Riesengebirge. (insändt).”
no 22 ”Ett wäckelse- och warningsrop från Tyskland.”
Supplement till no 22 ”Hwad har en Christen i wåra dagar att skaffa med borgerliga angelägenheter?”
no 23 ”Några ord om Kaiserswerth.”

Fridsbudbäraren Tidning för den Inre Misionen 1850
no 2 ”Folkfrihet.”, ”Mensklighetens religion.”
no 4 ”Inbjudning.”
no 5 ”Den inre Missionen.”
no 6 ”Den inre Missionen.”
no 8 ”Hwar och en tage sig tillwara för sin nästa och tro icke eller sin broder; ty en broder undertrycker den
andre, och en wän förlåter den andra (Jer. 9: 4)”
no 9 ”Litteratur. Predikningar och Föredrag, hållna i Stockholm 1850, och sedan ur minnet i sammandrag
upptecknade, av P. Wieselgren.”
no 10 ”Den andliga fattigdomen.”
no 11 ”Den andliga fattigdomens orsak och botemedel.”
no 12 ”Några underrättelser om Stadsmissionen i London.”

The London City Mission Magazine Vol. XIII. — 1848.
Modern barndom 2002 nr 6, Reggio Emilia institutet
Pietisten 1849
no 5 ”Förberedelse till en Diakonissanstalt i Stockholm. Anmälan.”

Uppsatsens framsida
Citatet i titeln är hämtat från artikeln ”Den inre missionen.” publicerad Fridsbudbäraren 1847
no 1, s. 4:
Den fattige stjäl och den rike njuter, begge förjetande Gud, begge åsidosätta det ena nödvändiga. Öfwerallt
der sådant uppenbarar sig, der är den inre Missionens mening att arbeta, werka, upplysa, warna, leda, hjelpa
och förbättra, och detta allt i sann christlig anda, d.w.s. så, att icke blott kroppen blir hulpen, utan först och
framför allt själen, genom att warda ledd till honom, hos hwilken finnes försoning, lif, frid och salighet.

Illustrationen publicerades första gången i Ny illustrerad tidning 1883.312
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NOTER

1

Sheldrake 1992 s. 75

2

Se t.ex. Åberg 1999 s. 28.

3

Se t.ex. Christiansson 1999 och Hjortskull 1982.

4

Se t.ex. Brodd 1993.

5

Iverson 1988 s. 25

6

När det gäller utförligare redogörelser för de de institutionella omständigheterna kring Svenska Diakoniss-Sällskapet och
Stockholms Stadsmissions bildande hänvisas till Gunnel Elmunds avhandling Den kvinnliga diakonin i Sverige 1849–1861
(1973) och jubileumsboken I heligt uppdrag Stockholms Stadsmission 100 år (1953).
7

När det gäller årsberättelser och protokoll från Sällskapet till beredande af en Diakoniss-Anstalt i Stockholm/Svenska
Diakoniss-Sällskapet har tidsperioden 1849–1856 undersökts.
8

Genomgångna årgångar är 1847–1850. Tidskriften utgavs 1847–1856.

9

Artikelserien är införd i Aftonbladet 5/6, 11/6, 16/6 och 21/6 1850.

10

Den Svenska pressens historia 2001 s. 42

11

Jarlert 2001 s. 138

12

Lenhammar 1981 s. 13 f.

13

Lenhammar 1981 s. 10

14

Att diakonin är en utlöpare av den inre missionen har bl.a. lyfts fram av Gunnel Elmund, se Elmund 1973 s. 53 ff.

15

Elmblad 1848

16

Järpemo 1987 s. 92

17

Newman 1932 s. 141

18

FB no 1 1847 s. 1 ”Anmälan”

19

Jarlert 2001 s. 140

20

Newman 1932 s. 145

21

T.ex. FB 1850 no 9 s. 66 ”Litteratur. Predikningar och Föredrag, hållna i Stockholm 1850, och sedan ur minnet i
sammandrag upptecknade, av P. Wieselgren.”
22

Järpemo 1983 s. 87

23

Jfr not 9.

24

Lenhammar 1981 9 f.

25

Daniel Lindmark, docent och verksam vid institutionen för historiska studier vid Umeå universitet, kommenterade mitt
forskningsarbete vid Hilding Pleijel-symposiet i Lund 23–24 november 2001.
25
Daniel Lindmark, docent och verksam vid institutionen för historiska studier vid Umeå universitet, kommenterade mitt
forskningsarbete vid Hilding Pleijel-symposiet i Lund 23–24 november 2001.
26

Naess 1982

27

Även Industri och Philantropi hade kunnat analyseras separat, men min bedömning har varit att en sådan analys inte
förändrat argumentbilden.
28

Jfr not 9.
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29

Besläktad med tolkningsproblematiken är den vetenskapsteoretiska frågan om huruvida det överhuvudtaget är möjligt att
nå ”objektiv” kunskap om historiska skeenden. Den samtida diskussionen kan, förenklat, sägas stå mellan ”modernister”,
som menar att sådan kunskap är möjlig, och ”postmodernister”, som med hänvisning till språkets instabilitet och
ideologibemängdhet, avvisar föreställningen om objektiv historisk kunskap. I detta arbete problematiseras inte ett traditionellt
modernistiskt förhållningssätt. Det är min uppfattning att det postmoderna perspektivet har intressanta filosofiska implikationer,
men jag har svårt att se hur det tillämpas konkret i ett vetenskapligt arbete. Särskilt gäller detta den postmoderna kritiken av
källbaserad forskning, se t.ex. Munslow 1997, s. 62.
30

Enligt Stadsmissionens stadgar från 1857 uppmuntras medlemmarna att ”hvartill de kunna känna håg” ägna sig åt
följande verksamheter I heligt uppdrag 1953 s. 65): 1) att besöka sjuka, enskilde och i sjukhusen, 2) att inrätta söndagsskolor
i enskilde hus, 3) att besöka fattige i enskilde hus och fattighusen, 4) att besöka fängelserna, 5) att söka förmå fallna qvinnor
att vända sig från lastens bana.
31

I heligt uppdrag 1953 s. 67 ff.

32

Blennberger 1999 s. 80

33
På ett ställe i materialet används begreppet filantropii positiv bemärkelse. Det är när kyrkoherden i Tyska församlingen i
Stockholm, Johan Rothlieb, beskriver ”Skyddsföreningen” i Stockholm (se avsnitt 1.9 Föreningar) som en ”philantropisk”
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